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Oświadczenie w sprawie ciasteczek 
 

Ciasteczka (cookies) to małe pliki, które zostają zapisane na Państwa urządzeniu (komputerze, tablecie, telefonie...) w 
trakcie, kiedy odwiedzacie Państwo jakąś stronę internetową. Również strony Vandersanden korzystają z ciasteczek, 
pozwalają one m.in. na zapisanie preferencji użytkownika i gromadzenie danych statystycznych. Ponieważ chcemy 
chronić Państwa prywatność, poprawić jakość naszych usług i zaoferować Wam jak największą wygodę w użytkowaniu, 
uważamy za bardzo ważne poinformowanie Państwa, z jakiego powodu korzystamy z ciasteczek i w jakich celach. 

Istnieją również inne technologie, które umożliwiają gromadzenie i przekazywanie danych takie jak JavaScript czy Web 
Beacons. Technologie te i ciasteczka wykorzystywane są na co dzień przez wszystkie nowoczesne witryny internetowe. 

 
Nasze witryny internetowe korzystają z własnych ciasteczek i ciasteczek stron trzecich. Radzimy Państwu w sprawie 
ciasteczek stron trzecich zapoznać się z ich polityką prywatności i ciasteczek. 

1 Rodzaje ciasteczek 
Występują różne rodzaje ciasteczek: 

1.1 Ciasteczka funkcjonalne 
Ciasteczka funkcjonalne konieczne są, by witryna internetowa działała właściwie i w sposób przyjazny dla użytkownika. 
Oto kilka przykładów: 

- Zapisanie wybranego przez Państwa języka 
- Wykrywanie nadużyć i defraudacji 
- Zapisanie ustawień wyszukiwarki, aby wyświetlać poprawnie strony na ekranie 

1.2 Ciasteczka analityczne 
Są to typowe ciasteczka stron trzecich, które wykorzystywane są przez nas do gromadzenia danych statystycznych, 
związanych z korzystaniem z naszej witryny, między którymi są: 

- Średni czas ładowania strony 
- Odwiedzone strony 
- Dane przeglądarki 
- Adres IP 
- Adres MAC 
- Czas pozostawania na stronie 
- Czas oglądania wideo 
- Pobieranie 
- Dane o systemie operacyjnym 
- Dane o wykorzystywanym urządzeniu 
- Wybór linków i innych interakcji na którejś ze stron 

Ciasteczka te i dane statystyczne związane z nimi wykorzystywane są przede wszystkim w celu prowadzenia analizy 
naszej wydajności, zabezpieczeń, stopnia bycia przyjaznym dla użytkownika, zoptymalizowania zawartości i świadczenia 
usług. 

1.3 Ciasteczka związane z reklamami 
Vandersanden umieszcza reklamy na stronach stron trzecich. W tym celu wykorzystywane są ciasteczka reklamowe. 
Również i na naszej witrynie mogą istnieć tego rodzaju ciasteczka, by możliwe stało się połączenie ze sobą ciasteczek 
stron trzecich. Na podstawie Państwa zachowania online tzn. sposobu klikania, dokonywania zakupów, witryn, które 
odwiedzacie jesteśmy w stanie przedstawić Państwu odpowiednie reklamy. Ciasteczka zawierają również informacje, 
czy obejrzeliście już Państwo określoną reklamę. 
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1.4 Ciasteczka związane z mediami społecznościowymi 
Ciasteczka mediów społecznościowych to zawsze ciasteczka stron trzecich. Wykorzystywane są zwykle, jeżeli 
pobierzecie Państwo lub klikniecie przycisk mediów społecznościowych. 

Więcej informacji na ten temat znajduje się w polityce prywatności i ciasteczek danej strony trzeciej: 

- Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/ 
- Google+/Youtube: http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ 
- Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 
- Twitter: https://twitter.com/privacy 
- Instagram: https://www.instagram.com/about/legal/privacy/ 
- Pinterest: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy 

 

2 Wykorzystywane ciasteczka 

2.1 Lista witryn 
Vandersanden jest właścicielem następujących witryn lub (pod)domen internetowych, na których wykorzystywane są 
ciasteczka: 

 vandersanden.com 
 forms.vandersanden.com 
 ref.vandersanden.com 
 portal.vandersanden.com 
 *.calculationtool.com 
 bricktool.pl 

2.2 Tabela ciasteczek 
Oto zestawienie ciasteczek, które wykorzystywane mogą być na naszych witrynach: 

 

Rodzaj Nazwa Czas 
przechowywania 

Opis/Cel 

Funkcjonalne ARRAffinity Sesja Służy do rozprowadzania ruchu do 
witryny na kilku serwerach w celu 
optymalizacji czasu odpowiedzi. 

Funkcjonalne ARRAffinitySameSite Sesja Służy do rozprowadzania ruchu do 
witryny na kilku serwerach w celu 
optymalizacji czasu odpowiedzi. 

Funkcjonalne ARRAffinity Sesja Służy do rozprowadzania ruchu do 
witryny na kilku serwerach w celu 
optymalizacji czasu odpowiedzi. 

Funkcjonalne ARRAffinitySameSite Sesja Służy do rozprowadzania ruchu do 
witryny na kilku serwerach w celu 
optymalizacji czasu odpowiedzi. 

Funkcjonalne ARRAffinitySameSite Sesja Służy do rozprowadzania ruchu do 
witryny na kilku serwerach w celu 
optymalizacji czasu odpowiedzi. 

Funkcjonalne _GRECAPTCHA 179 dni Ten plik cookie służy do rozróżniania 
między ludźmi a botami. Jest to 
korzystne dla witryny, ponieważ 
umożliwia sporządzanie wiarygodnych 
raportów na temat korzystania z 
witryny. 

Funkcjonalne rc::a uporczywy Ten plik cookie służy do rozróżniania 
między ludźmi a botami. Jest to 
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korzystne dla witryny, ponieważ 
umożliwia sporządzanie wiarygodnych 
raportów na temat korzystania z 
witryny. 

Funkcjonalne rc::b Sesja Ten plik cookie służy do rozróżniania 
między ludźmi a botami. 

Funkcjonalne rc::c Sesja Ten plik cookie służy do rozróżniania 
między ludźmi a botami. 

Funkcjonalne li_gc 2 lata Przechowuje stan zgody użytkownika 
na pliki cookie dla bieżącej domeny 

Funkcjonalne 13457799:state uporczywy Niezbędne do działania funkcji chat-box 
na stronie internetowej. 

Funkcjonalne _grecaptcha uporczywy Ten plik cookie służy do rozróżniania 
między ludźmi a botami. Jest to 
korzystne dla witryny, ponieważ 
umożliwia sporządzanie wiarygodnych 
raportów dotyczących korzystania z 
witryny. 

Funkcjonalne tADe uporczywy Ten plik cookie jest częścią pakietu 
plików cookie, które służą do 
dostarczania i prezentacji treści. Pliki te 
utrzymują prawidłowy stan czcionki, 
suwaków blogów/zdjęć, motywów 
kolorystycznych i innych ustawień 
witryny. 

Funkcjonalne tADu uporczywy Ten plik cookie jest częścią pakietu 
plików cookie, które służą do 
dostarczania i prezentacji treści. Pliki te 
utrzymują prawidłowy stan czcionki, 
suwaków blogów/zdjęć, motywów 
kolorystycznych i innych ustawień 
witryny. 

Funkcjonalne tAE uporczywy Ten plik cookie jest częścią pakietu 
plików cookie, które służą do 
dostarczania i prezentacji treści. Pliki te 
utrzymują prawidłowy stan czcionki, 
suwaków blogów/zdjęć, motywów 
kolorystycznych i innych ustawień 
witryny. 

Funkcjonalne tC uporczywy Ten plik cookie jest częścią pakietu 
plików cookie, które służą do 
dostarczania i prezentacji treści. Pliki te 
utrzymują prawidłowy stan czcionki, 
suwaków blogów/zdjęć, motywów 
kolorystycznych i innych ustawień 
witryny. 

Funkcjonalne tMQ uporczywy Ten plik cookie jest częścią pakietu 
plików cookie, które służą do 
dostarczania i prezentacji treści. Pliki te 
utrzymują prawidłowy stan czcionki, 
suwaków blogów/zdjęć, motywów 
kolorystycznych i innych ustawień 
witryny. 

Funkcjonalne tnsApp uporczywy Ten plik cookie jest częścią pakietu 
plików cookie, które służą do 
dostarczania i prezentacji treści. Pliki te 
utrzymują prawidłowy stan czcionki, 
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suwaków blogów/zdjęć, motywów 
kolorystycznych i innych ustawień 
witryny. 

Funkcjonalne tSP uporczywy Ten plik cookie jest częścią pakietu 
plików cookie, które służą do 
dostarczania i prezentacji treści. Pliki te 
utrzymują prawidłowy stan czcionki, 
suwaków blogów/zdjęć, motywów 
kolorystycznych i innych ustawień 
witryny. 

Funkcjonalne tTDe uporczywy Ten plik cookie jest częścią pakietu 
plików cookie, które służą do 
dostarczania i prezentacji treści. Pliki te 
utrzymują prawidłowy stan czcionki, 
suwaków blogów/zdjęć, motywów 
kolorystycznych i innych ustawień 
witryny. 

Funkcjonalne tTDu uporczywy Ten plik cookie jest częścią pakietu 
plików cookie, które służą do 
dostarczania i prezentacji treści. Pliki te 
utrzymują prawidłowy stan czcionki, 
suwaków blogów/zdjęć, motywów 
kolorystycznych i innych ustawień 
witryny. 

Funkcjonalne tTE uporczywy Ten plik cookie jest częścią pakietu 
plików cookie, które służą do 
dostarczania i prezentacji treści. Pliki te 
utrzymują prawidłowy stan czcionki, 
suwaków blogów/zdjęć, motywów 
kolorystycznych i innych ustawień 
witryny. 

Funkcjonalne tTf uporczywy Ten plik cookie jest częścią pakietu 
plików cookie, które służą do 
dostarczania i prezentacji treści. Pliki te 
utrzymują prawidłowy stan czcionki, 
suwaków blogów/zdjęć, motywów 
kolorystycznych i innych ustawień 
witryny. 

Funkcjonalne __lc_cid 2 lata Niezbędne do działania funkcji chat-box 
na stronie internetowej. 

Funkcjonalne __lc_cst 2 lata Niezbędne do działania funkcji chat-box 
na stronie internetowej. 

Funkcjonalne lang Sesja Zapamiętuje wybraną przez 
użytkownika wersję językową strony 
internetowej 

Funkcjonalne @@lc_auth_token:10434997 uporczywy Identyfikuje osobę odwiedzającą na 
różnych urządzeniach i podczas wizyt, 
aby zoptymalizować funkcję pola czatu 
w witrynie. 

Funkcjonalne side_storage_# uporczywy Identyfikuje osobę odwiedzającą na 
różnych urządzeniach i podczas wizyt, 
aby zoptymalizować funkcję pola czatu 
w witrynie. 

Funkcjonalne CookieConsent 1 rok Przechowuje stan zgody użytkownika 
na pliki cookie dla bieżącej domeny 
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Funkcjonalne lang 1 rok Zapamiętuje wybraną przez 
użytkownika wersję językową strony 
internetowej 

Funkcjonalne skip_country_popup 29 dni Zapamiętuje wybrany kraj i język, jeśli 
użytkownik odwiedza witrynę z innego 
kraju. 

Funkcjonalne yt-player-bandaid-host uporczywy Służy do określania optymalnej jakości 
wideo na podstawie ustawień 
urządzenia i sieci osoby odwiedzającej 
witrynę. 

Analityczne AnalyticsSyncHistory 29 dni Służy do przechowywania informacji o 
czasie, w którym nastąpiła 
synchronizacja z plikiem cookie 
lms_analytics 

Analityczne _livechat_has_visited uporczywy Identyfikuje osobę odwiedzającą na 
różnych urządzeniach i podczas wizyt, 
aby zoptymalizować funkcję pola czatu 
w witrynie. 

Analityczne _at.hist.# uporczywy Używane przez platformę 
udostępniania społecznościowego 
AddThis (Oracle) do przechowywania 
historii korzystania przez użytkownika z 
widgetu udostępniania AddThis. 

Analityczne _ga 2 lata Rejestruje unikalny identyfikator, który 
jest wykorzystywany do generowania 
danych statystycznych na temat 
sposobu korzystania z witryny przez 
odwiedzającego. 

Analityczne _ga_# 2 lata Używane przez Google Analytics do 
zbierania danych o liczbie odwiedzin 
witryny przez użytkownika oraz o dacie 
pierwszej i ostatniej wizyty. 

Analityczne _gat 1 dzień Używane przez Google Analytics do 
dławienia szybkości zapytań 

Analityczne _gd# Sesja Używane przez Google Analytics do 
zbierania danych statystycznych 

Analityczne _gid 1 dzień Rejestruje unikalny identyfikator, który 
jest wykorzystywany do generowania 
danych statystycznych na temat 
sposobu korzystania z witryny przez 
odwiedzającego. 

Analityczne _pk_id# 1 rok Zbieranie danych statystycznych 
dotyczących wizyt użytkownika w 
witrynie, takich jak liczba wizyt, średni 
czas spędzony w witrynie oraz 
przeczytane strony. 

Analityczne _pk_ses# 1 dzień Używane przez Piwik Analytics Platform 
do śledzenia żądań stron od 
odwiedzającego podczas sesji. 

Reklamowe loc 13 miesiące Geolokalizacja, która jest używana, aby 
pomóc dostawcom określić, w jakim 
miejscu geograficznym znajdują się 
użytkownicy, którzy wymieniają między 
sobą informacje (poziom 
państwa).(Oracle)  

Reklamowe uvc 13 miesiące Wykrywa, jak często usługa 
udostępniania społecznościowego 
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AddThis (Oracle) spotyka się z tym 
samym użytkownikiem. 

Reklamowe xtc 13 miesiące Rejestruje udostępnianie treści przez 
użytkownika za pośrednictwem mediów 
społecznościowych.(Oracle)  

Reklamowe IDE 1 rok Używane przez Google DoubleClick do 
rejestrowania i raportowania działań 
użytkownika witryny po obejrzeniu lub 
kliknięciu jednej z reklam 
reklamodawcy w celu zmierzenia 
skuteczności reklamy i przedstawienia 
użytkownikowi reklam dostosowanych 
do jego potrzeb. 

Reklamowe test_cookie 1 dzień Służy do sprawdzania, czy przeglądarka 
użytkownika obsługuje pliki cookie. 

Reklamowe fr 3 miesiące Wykorzystywane przez Facebook do 
dostarczania serii produktów 
reklamowych, takich jak licytacje w 
czasie rzeczywistym od zewnętrznych 
reklamodawców. 

Reklamowe bcookie 2 lata Używane przez serwis społecznościowy 
LinkedIn do śledzenia korzystania z 
wbudowanych usług. 

Reklamowe bscookie 2 lata Używane przez serwis społecznościowy 
LinkedIn do śledzenia korzystania z 
wbudowanych usług. 

Reklamowe lang Sesja Ustawiane przez LinkedIn, gdy strona 
internetowa zawiera osadzony panel 
"Śledź nas". 

Reklamowe lidc 1 dzień Używane przez serwis społecznościowy 
LinkedIn do śledzenia korzystania z 
wbudowanych usług. 

Reklamowe UserMatchHistory 29 dni Służy do śledzenia osób odwiedzających 
wiele witryn internetowych w celu 
prezentowania odpowiednich reklam w 
oparciu o preferencje osoby 
odwiedzającej. 

Reklamowe _pinterest_ct_ua 1 rok Wykorzystywane przez Pinterest do 
śledzenia korzystania z usług. 

Reklamowe _pinterest_sess 1 rok Niezbędne do integracji serwisu 
Pinterest na stronie internetowej. 
Pinterest.com zapewnia usługę 
audiowizualną na stronie internetowej. 

Reklamowe sbss_e9f7b3b9-3075-49ca-bd64-
ae5109e89849 

1 rok Do śledzenia użytkowników, 
wyświetlania dynamicznych treści i 
segmentacji na potrzeby reklamy. 

Reklamowe sp_landing 1 dzień Używane do wdrażania treści audio z 
serwisu Spotify na stronie internetowej. 
Może być również wykorzystywany do 
rejestrowania interakcji i preferencji 
użytkownika w kontekście treści audio - 
może to służyć celom statystycznym i 
marketingowym. 

Reklamowe sp_t 1 rok Używane do wdrażania treści audio z 
serwisu Spotify na stronie internetowej. 
Może być również wykorzystywany do 
rejestrowania interakcji i preferencji 
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użytkownika w kontekście treści audio - 
może to służyć celom statystycznym i 
marketingowym. 

Reklamowe __atuvc 13 miesiące Aktualizuje licznik funkcji udostępniania 
społecznościowego na stronie 
internetowej. 

Reklamowe __atuvs 1 dzień Zapewnia wyświetlanie użytkownikowi 
zaktualizowanego licznika, jeśli strona 
jest udostępniana za pomocą usługi 
udostępniania społecznościowego 
AddThis. 

Reklamowe _at.cww uporczywy Używane przez platformę 
udostępniania społecznościowego 
AddThis 

Reklamowe _fbp 3 miesiące Wykorzystywane przez Facebook do 
dostarczania serii produktów 
reklamowych, takich jak licytacje w 
czasie rzeczywistym od zewnętrznych 
reklamodawców. 

Reklamowe _gcl_au 3 miesiące Używane przez Google AdSense do 
eksperymentowania z wydajnością 
reklam w witrynach korzystających z ich 
usług. 

Reklamowe _pin_unauth 1 rok Wykorzystywane przez Pinterest do 
śledzenia korzystania z usług. 

Reklamowe at-lojson-cache-# uporczywy Używane przez platformę 
udostępniania społecznościowego 
AddThis 

Reklamowe at-rand uporczywy Używane przez platformę 
udostępniania społecznościowego 
AddThis 

Reklamowe sb_test 1 dzień Służy do śledzenia osób odwiedzających 
wiele witryn internetowych w celu 
prezentowania odpowiednich reklam w 
oparciu o preferencje osoby 
odwiedzającej. 

Reklamowe sbt_i 1 rok Do śledzenia użytkowników, 
wyświetlania dynamicznych treści i 
segmentacji na potrzeby reklamy. 

Reklamowe sbt_p 1 rok Do śledzenia użytkowników, 
wyświetlania dynamicznych treści i 
segmentacji na potrzeby reklamy. 

Reklamowe VISITOR_INFO1_LIVE 179 dni Próbuje oszacować przepustowość 
łącza użytkowników na stronach 
zawierających zintegrowane filmy z 
YouTube. 

Reklamowe YSC Sesja Rejestruje unikalny identyfikator w celu 
prowadzenia statystyk dotyczących 
filmów z serwisu YouTube, które 
oglądał użytkownik. 

Reklamowe yt.innertube::nextId uporczywy Rejestruje unikalny identyfikator w celu 
prowadzenia statystyk dotyczących 
filmów z serwisu YouTube, które 
oglądał użytkownik. 

Reklamowe yt.innertube::requests uporczywy Rejestruje unikalny identyfikator w celu 
prowadzenia statystyk dotyczących 
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filmów z serwisu YouTube, które 
oglądał użytkownik. 

Reklamowe ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY uporczywy Przechowuje preferencje użytkownika 
dotyczące odtwarzacza wideo przy 
użyciu osadzonego wideo z YouTube. 

Reklamowe yt-remote-cast-available Sesja Przechowuje preferencje użytkownika 
dotyczące odtwarzacza wideo przy 
użyciu osadzonego wideo z YouTube. 

Reklamowe yt-remote-cast-installed Sesja Przechowuje preferencje użytkownika 
dotyczące odtwarzacza wideo przy 
użyciu osadzonego wideo z YouTube. 

Reklamowe yt-remote-connected-devices uporczywy Przechowuje preferencje użytkownika 
dotyczące odtwarzacza wideo przy 
użyciu osadzonego wideo z YouTube. 

Reklamowe yt-remote-device-id uporczywy Przechowuje preferencje użytkownika 
dotyczące odtwarzacza wideo przy 
użyciu osadzonego wideo z YouTube. 

Reklamowe yt-remote-fast-check-period Sesja Przechowuje preferencje użytkownika 
dotyczące odtwarzacza wideo przy 
użyciu osadzonego wideo z YouTube. 

Reklamowe yt-remote-session-app Sesja Przechowuje preferencje użytkownika 
dotyczące odtwarzacza wideo przy 
użyciu osadzonego wideo z YouTube. 

Reklamowe yt-remote-session-name Sesja Przechowuje preferencje użytkownika 
dotyczące odtwarzacza wideo przy 
użyciu osadzonego wideo z YouTube. 

 

2.3 Ciasteczka stron trzecich 
Oprócz własnych ciasteczek wykorzystywane są na naszej witrynie również aplikacje stron trzecich, które również mogą 
zawierać ciasteczka (ciasteczka stron trzecich). Więcej informacji na ten temat znajduje się w poniższych politykach 
prywatności i ciasteczek: 

 Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/ 
 Google / Youtube: https://policies.google.com/privacy  
 LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 
 Twitter: https://twitter.com/privacy 
 Instagram: https://www.instagram.com/about/legal/privacy 
 Pinterest: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy 
 Hotjar: https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookie-Information  
 Oracle AddThis: https://www.oracle.com/legal/privacy/addthis-privacy-policy.html  

 

3 Ustawienia przeglądarki 
Jeżeli chcecie Państwo uniknąć zapisywania ciasteczek na Waszym urządzeniu, możecie dokonać zmian w ustawieniach 
wykorzystywanej przez Was przeglądarki. Możecie również usunąć już zapisane na urządzeniu ciasteczka. Więcej 
informacji na ten temat znajduje się w funkcji pomocy przeglądarki. 

4 Postanowienia końcowe 
 
Vandersanden zastrzega sobie wyraźnie prawo do zmiany w każdym czasie niniejszego oświadczenia w sprawie 
ciasteczek, bez konieczności jakiegokolwiek wcześniejszego powiadomienia w tej sprawie. 

 


