
Polityka Cookies (stosowanie plików cookies) 

w serwisie www.lynks.pl 

a. Ogólne wyjaśnienie 

Lynks Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Usługodawca”) wykorzystuje w serwisie www.lynks.pl tzw. 

pliki cookies (ciasteczka), w celu ułatwienia nawigacji Użytkownikom, poprawnego działania Serwisu, 

jak również w celach analitycznych statystycznych i marketingowych.  

Pliki „cookies” („ciasteczka”) to krótkie pliki tekstowe zapisywane przez system teleinformatyczny 

Usługodawcy w systemie teleinformatycznym Użytkownika (tj. na dysku twardym w komputerach lub 

urządzeniu mobilnym osób odwiedzających strony Serwisu) głównie w celu identyfikacji Użytkowników 

w Serwisie oraz zbieraniu ogólnych informacji o sposobie korzystania z Serwisu. 

Pliki cookies nie zawierają żadnych informacji powiązanych bezpośrednio z danymi osobowymi. 

Użytkownik może w każdym momencie zmienić preferencje dotyczące wykorzystywania przez Serwis, 

innych niż niezbędne plików cookies. Możliwe jest także, uniemożliwienie zapisywania niezbędnych dla 

funkcjonowania serwisu plików cookies, wykorzystując do tego celu ustawienia przeglądarki 

internetowej w komputerze lub urządzeniu mobilnym. 

Wyłączenie niezbędnych plików cookies nie powoduje niemożności korzystania z Serwisu, może jednak 

wywołać pewne utrudnienia w tym zakresie, a w niektórych przypadkach nawet uniemożliwić 

korzystania z określonych usług świadczonych w ramach Serwisu.  

Za pomocą technologii cookie Usługodawca zbiera jedynie anonimowe dane statystyczne o 

użytkownikach służące do poprawy wygody korzystania z serwisu oraz minimalizacji uciążliwości 

reklam. Usługodawca nie zbiera żadnych danych identyfikujących Użytkowników jako osoby lub 

klientów. Więcej szczegółów w zakresie przetwarzania danych osobowych, znajduje się w załączonej 

Klauzuli Informacyjnej. 

Pliki cookies nie wpływają przy tym w sposób niekorzystny na komputer ani zainstalowane na nim 

oprogramowanie, nie wpływają również w sposób zamierzony na wydajność, działanie, konfigurację 

komputera i zainstalowanego na nim oprogramowania. 

b. Cel wykorzystywania cookies 

Serwis www.lynks.pl wykorzystuje pliki cookies w celu: 

• Zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu (Niezbędne pliki cookies), 

• Analizy sposobu korzystania z serwisu (Analityczne pliki cookies), 

• Zapewnienia dodatkowych funkcji usprawniających funkcjonowanie serwisu i pozwalających na 

jego personalizację (Funkcjonalne pliki cookies), 

 

Niezbędne pliki cookies 

Niezbędne pliki cookies, służą zagwarantowaniu prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz 

optymalizacji stron internetowych pod kątem urządzeń i przeglądarek, jakie najczęściej wykorzystują 

osoby odwiedzające te strony – dzięki temu komputer bądź urządzenie mobilne wyświetli je poprawnie 

i czytelnie. Pliki te służą, także do zagwarantowania bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom. 

Wykorzystywanie niezbędnych plików cookie nie wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Możliwe jest 

zablokowanie oraz usunięcie niezbędnych plików cookies bezpośrednio na użytkowanym urządzeniu, 



w tym poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Zablokowanie powyższych plików cookies, może 

jednak uniemożliwić lub znacząco utrudnić dostęp do niektórych funkcjonalności i obszarów Serwisu. 

Lista używanych, niezbędnych plików cookies: 

Nazwa pliku cookie Cel Czas trwania Typ pliku cookie 

TOKEN XSRF Używany ze względów 

bezpieczeństwa 

Sesja Niezbędne 

hs Używany ze względów 

bezpieczeństwa 

Sesja Niezbędne 

consent-policy Używany do parametrów 

banera plików cookie 

12 miesięcy Niezbędne 

TS* Używany na potrzeby 

bezpieczeństwa i 

przeciwdziałania oszustwom 

Sesja Niezbędne 

fedops.logger.X Używany do pomiaru 

stabilności/skuteczności 

12 miesięcy Niezbędne 

 

 

Analityczne pliki cookies 

Analityczne pliki cookies służą do tworzenia zbiorczych statystyk i analiz, które pomagają zrozumieć, w 

jaki sposób wykorzystywany jest Serwis oraz jaka jest jego wydajność – pozwala to stale udoskonalać 

strukturę i zawartość stron, by w jak największym stopniu odpowiadały potrzebom obecnych i 

potencjalnych Użytkowników. Analityczne pliki cookies nie są niezbędne dla korzystania z Serwisu. 

Możliwe jest zablokowanie oraz usunięcie plików cookies bezpośrednio na użytkowanym urządzeniu, 

w tym poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.  

Lista używanych analitycznych plików cookies: 

Nazwa pliku cookie Cel Czas trwania Typ pliku cookie 

_wixCIDX Używany do 

monitorowania/debugowania 

systemu 

3 miesiące Analityczne 

_wix_browser_sess Używany do 

monitorowania/debugowania 

systemu 

sesja Analityczne 

 

 

Funkcjonalne pliki cookie 

Funkcjonalne pliki cookie mają za zadanie zapewnienie dodatkowych funkcji, które to usprawniają 

korzystanie z Serwisu oraz zapewniają możliwość personalizacji Serwisu, tak by prezentowana treść i 



udostępnione funkcje w jak najlepszym stopniu odpowiadały potrzebom aktualnych i przyszłych 

Użytkowników.  Funkcjonalne pliki cookies nie są niezbędne dla korzystania z Serwisu. Możliwe jest 

zablokowanie oraz usunięcie niezbędnych plików cookies bezpośrednio na użytkowanym urządzeniu, 

w tym poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.  

Lista używanych funkcjonalnych plików cookies: 

Nazwa pliku cookie Cel Czas trwania Typ pliku cookie 

SSR-caching Używany do wskazania 

systemu, z którego została 

strona wyrenderowana 

1 minuta Funkcjonalne 

bSession Używany do pomiaru 

efektywności systemu 

30 minut Funkcjonalne 

wixLanguage Używany w wielojęzycznych 

stronach internetowych do 

zapisu preferencji 

językowych użytkownika 

12 miesięcy Funkcjonalne 

 

c. Rodzaje plików cookies 

Serwis www.lynks.pl wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies: 

• sesyjne – pozostają na urządzeniu Użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub 

wyłączenia przeglądarki internetowej; 

• stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez określony czas albo do momentu ich 

ręcznego usunięcia przez Użytkownika.  

d. Odnośniki do innych stron 

Serwis zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady 

zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, 

aby zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka cookies dotyczy tylko 

serwisów WWW na stronie www.lynks.pl. 

e. Zmiana ustawień preferencji plików cookies 

Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, występujemy o udzielenie zgody Użytkownika na 

korzystanie z cookies. W Serwisie pojawia się wówczas okno informujące o korzystaniu z plików cookies 

oraz prośba o przekazanie przez Użytkownika jego wyborów dotyczących używania plików cookies. 

Zawsze istnieje możliwość zmiany preferencji przez Użytkownika lub kontroli użycia plików cookie za 

pośrednictwem banera plików cookies lub ustawień przeglądarki. Część użytkowanych plików cookies 

jest niezbędna dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu, ale dla innych istnieje 

możliwość rezygnacji z ich wykorzystywania w Serwisie.  

Możliwe jest zablokowanie oraz usunięcie plików cookies bezpośrednio na użytkowanym urządzeniu, 

w tym poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Usunięcie lub zablokowanie niezbędnych plików 

cookies może jednak uniemożliwić lub znacząco utrudnić korzystanie z niektórych funkcjonalności i 

elementów Serwisu. W zakresie pozostałych plików cookies, ich usunięcie lub zablokowanie może 

wpłynąć na cele i funkcje, jakie pliki te pełnią w serwisie.  



Użytkownik ma możliwość zablokowania przyjmowania plików cookie z usługi Google Analytics pod 

linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Natomiast zablokowanie przyjmowania plików 

cookies z innych sieci reklamowych, które udostępniają te informacje innym sieciom jest możliwe 

poprzez skorzystanie ze strony: https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.  

Samodzielne dokonanie zmiany przez Użytkownika ustawień prywatności w przeglądarce 

internetowej, możliwe jest w następujący sposób: 

Google Chrome 

Należy kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia 

zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” 

można zmienić następujące ustawienia plików Cookie: 

Usuwanie plików Cookie, Domyślne blokowanie plików Cookie, 

Domyślne zezwalanie na pliki Cookie, Domyślne zachowywanie plików Cookie i danych stron do 

zamknięcia przeglądarki 

Określanie wyjątków dla plików Cookie z konkretnych witryn lub domen. 

Internet Explorer 6.0 i 7.0 

Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. 

Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK. 

Mozilla Firefox 

Z menu przeglądarki: Ustawienia > Prywatność i bezpieczeństwo. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie 

– bądź nie – pozycji Usuwanie ciasteczek i danych witryn podczas zamykania przeglądarki Firefox.  

Opera 

Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie 

– bądź nie – pozycji Ciasteczka. 

Safari 

W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. 

W tym miejscu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”. 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

