Załącznik A: Rodzaje plików „cookie” używanych przez tę stronę
Nazwa pliku
"cookie"
PHPSESSID

Źródło

Przeznaczenie

Okres, przez jaki plik jest
przechowywany
Generowane w tym celu pliki
„cookie” są automatycznie
usuwane z urządzenia
użytkownika po zamknięciu
przeglądarki.

Sposób blokowania pliku

Luszczyca24.pl

Pliki te przyczyniają się do zwiększenia
wydajności i użyteczności naszej stron
internetowej. Mogą na przykład pomóc w
ustaleniu, czy przeglądarka obsługuje małe
programy uruchamiane przez przeglądarkę
(tzw. skrypty), zapewniające dodatkową
funkcjonalność, a także czy pozwalają
zapamiętać zmiany w konfiguracji strony
internetowej wprowadzone przez
użytkownika (np. wielkość czcionki lub język).

Aby włączyć lub wyłączyć
obsługę tych plików „cookie”,
należy odpowiednio zmienić
ustawienia przeglądarki
internetowej. Ponieważ sposób
zmiany tych ustawień jest inny
w każdej przeglądarce,
bliższych informacji należy
szukać w systemie pomocy
używanej przeglądarki.

VISITOR_INF
O1_LIVE,
PREF, YSC,
GEUP

Youtube.com

Pliki „cookie” tego rodzaju służą
udostępnianiu na naszej stronie internetowej
materiałów, które dostarczane są przez
strony trzecie. Bez tych plików pewne
funkcje nie będą dostępne dla
odwiedzających naszą stronę. Dane
gromadzone w tym celu przez
usługodawców, z którymi współpracujemy
mogą być udostępniane stronom trzecim na
zasadzie anonimowej i mogą być
wykorzystywane w reklamie ukierunkowanej.

Serwis YouTube wykorzystuje
do tych celów pliki Adobe
Flash („Flash cookies”). Są
one zapisywane w urządzeniu
użytkownika na czas
nieokreślony, ale można je
usunąć (patrz instrukcja
blokowania tego
mechanizmu). Inne pliki
„cookie” generowane w tym
celu przez serwis YouTube
mogą byćprzechowywane
przez okres nieprzekraczający
8 miesięcy od ostatniej wizyty
na naszej stronie.

Aby włączyć lub wyłączyć
obsługę plików „Flash cookie”,
należy wybrać odpowiednie
ustawienia na stronie Adobe
http://www.macromedia.com/
support/documentation/en/fla
shplayer/help/settings_manage
r07.html. Aby zablokować
gromadzenie danych przez
serwis YouTube, należy
odwiedzić stronę
http://googleads.g.doubleclick.
net/ads/preferences/naiv0opto
ut.

eucookie

Luszczyca24.pl

Plik "cookie" weryfikujący akceptację
komunikatu o plikach "cookie", blokujący
ponowne wyświetlanie komunikatu.

Generowane w tym celu pliki
„cookie” są automatycznie
usuwane z urządzenia
użytkownika po zamknięciu
przeglądarki.

Aby włączyć lub wyłączyć
obsługę tych plików „cookie”,
należy odpowiednio zmienić
ustawienia przeglądarki
internetowej. Ponieważ sposób
zmiany tych ustawień jest inny
w każdej przeglądarce,
bliższych informacji należy
szukać w systemie pomocy
używanej przeglądarki.

PREF, NID

Google.com

Pliki "cookie" używane przez Google w celu
dostosowywania reklam w swoich usługach
(np. wyszukiwarka Google).

Pliki "cookie" są usuwane po
upływie 6 miesięcy od
pierwszej wizyty.

Aby włączyć lub wyłączyć
obsługę tych plików „cookie”,
należy odpowiednio zmienić
ustawienia przeglądarki
internetowej. Ponieważ sposób
zmiany tych ustawień jest inny
w każdej przeglądarce,
bliższych informacji należy
szukać w systemie pomocy
używanej przeglądarki.

