
1. Podstawowe definicje  

• Witryna internetowa. To zbiór stron internetowych w domenie szlaki-dla-kazdego.pl, w ramach których 

dostarczane są treści użytkownikowi (osobie przeglądającej strony).  

• Plik cookie (cookie). Jest to niewielki, prosty plik, przechowywany przez przeglądarkę na twardym dysku 

komputera lub innego urządzenia użytkownika. Informacje w nim zawarte są wykorzystywane na 

witrynie internetowej lub przesyłane do serwerów odpowiednich stron trzecich.  

• Cookies „funkcjonalne” („niezbędne”). Niektóre pliki cookie zapewniają prawidłowe działanie 

niektórych części strony i poznanie preferencji użytkownika. Zgoda użytkownika na ich umieszczenie nie 

jest wymagana.  

• Cookies „anonimowa statystyka”.  Dzięki tym plikom cookie, za pomocą narzędzi analitycznych, możliwa 

jest analiza sposobów interakcji użytkownika ze stronami. Zgoda użytkownika na umieszczanie 

analitycznych plików cookie jest wymagana. 

2. Cele wykorzystywania plików cookie w kategorii „funkcjonalne” („niezbędne”)  

• Google Fonts. Dodatkowe czcionki używane na stronie.  

• WordPress. Dane do logowania (jeśli użytkownik jest zarejestrowany na stronie). Informacje związane ze 

zbieraniem zgód marketingowych.  

3. Cele wykorzystywania plików cookie w kategorii „anonimowa statystyka”  

• Google Tag Manager, Google Analytics (administrator cookies: Google LLC z siedzibą w USA). Zbieranie 

ogólnych i anonimowych danych statystycznych związanych z interakcją użytkownika ze stroną.   

• Hotjar (administrator cookies: Hotjar Ltd.; więcej informacji na stronie:  

https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out). Zbieranie ogólnych i anonimowych danych 

statystycznych związanych z poruszaniem się po stronie. Udostępnianie użytkownikom anonimowych 

ankiet.  

• Microsoft Clarity (administrator cookies: Microsoft Co.; więcej informacji na stronie:  

https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement). Zbieranie ogólnych i anonimowych danych 

statystycznych związanych z poruszaniem się po stronie.  

4. Określanie warunków przechowywania plików cookie  

• Użytkownik może przy pierwszej wizycie na witrynie internetowej (a także w dowolnym późniejszym 

momencie) zmienić swoje preferencje odnośnie zgody na użycie plików cookie w kategorii „anonimowa 

statystyka”. Służąca do tego celu opcja „Zarządzaj zgodą” znajduje się na wysuwanym panelu w prawym, 

dolnym rogu dowolnej strony.   

• Użytkownik może również samodzielnie i w każdym momencie, za pomocą ustawień przeglądarki 

internetowej (lub dodatków takich jak ScriptBlock), zmienić ustawienia dotyczące plików cookie, 

określając warunki ich przechowywania.  

Uwaga: witryna internetowa może nie działać poprawnie, jeśli wszystkie pliki cookie są wyłączone. Jeśli 

użytkownik usunie pliki cookie w swojej przeglądarce, zostaną one ponownie umieszczone po wyrażeniu 

zgody podczas ponownego odwiedzania witryny internetowej.   

• Na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ można znaleźć dodatek do przeglądarki blokujący 

Google Analytics a poprzez stronę https://myactivity.google.com/myactivity określić które aktywności w 

Google mają być gromadzone i wykorzystywane na potrzeby spersonalizowanych reklam. 

• Witryna internetowa zawiera linki do stron innych przedsiębiorstw lub organizacji. Za procedury i 

mechanizmy dotyczące ochrony prywatności oraz za zawartości tych stron, odpowiedzialność ponoszą 

ich właściciele. 
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