
Istotne techniczne pliki cookie 

Nazwa Dostawca 
(dane są wysyłane do) 

Termin 
wygaśnięcia Cel 

__cfruid  
xlash.zendesk.com  

(USA) Sesja 

Ten plik cookie jest częścią usług 
świadczonych przez Cloudflare, w tym 
równoważenia obciążenia, dostarczania 
treści stron internetowych i obsługi 
połączeń DNS dla operatorów stron 
internetowych. 

__zlcstore  
 

xlash.com  

(USA) Trwały 

Ten plik cookie jest niezbędny do 
działania funkcji chat-box na stronie 
internetowej. 

_auth  
 

pinterest.ie  

(Irlandia) 1 rok 

Ten plik cookie zapewnia bezpieczeństwo 
przeglądania strony przez 
odwiedzającego, zapobiegając zjawisku 
fałszowania żądań między witrynami. Ten 
plik cookie jest niezbędny dla 
bezpieczeństwa strony i odwiedzających. 

ARRAffinity  
t.myvisitors.se  

(USA) Sesja 

Ten plik cookie jest używany do 
dystrybucji ruchu na stronie internetowej 
na kilku serwerach w celu optymalizacji 
czasu odpowiedzi. 

AWSALBCO
RS  

 

zopim.com  

(Irlandia) 7 dni 

Ten plik cookie rejestruje, który klaster 
serwerów obsługuje odwiedzającego. Jest 
to używane w kontekście równoważenia 
obciążenia, w celu optymalizacji 
doświadczenia użytkownika. 

csrftoken  
pinterest.ie  

(Irlandia) 1 rok 

Ten plik cookie pomaga zapobiegać 
atakom typu Cross-Site Request Forgery 
(CSRF), czyli fałszowaniu żądań między 
witrynami. 

test_cookie  
doubleclick.net  

(USA) 1 dzień 
Ten plik cookie służy do sprawdzenia, czy 
przeglądarka użytkownika obsługuje pliki 
cookies. 

TiPMix  
 

t.myvisitors.se  

(USA) Sesja 

Ten plik cookie rejestruje, który klaster 
serwerów obsługuje odwiedzającego. Jest 
to używane w kontekście równoważenia 
obciążenia, w celu optymalizacji 
doświadczenia użytkownika. 

wc_cart_crea
ted  

xlash.com  

(USA) 
Sesja  Ten plik cookie jest niezbędny dla funkcji 

koszyka na stronie internetowej. 



wc_cart_hash
_#  

xlash.com  

(USA) Trwały Niesklasyfikowany 

wc_fragment
s_#  

xlash.com  

(USA) 
Sesja  Niesklasyfikowany 

woocommerc
e_cart_hash  

woocommerc
e_items_in_c

art  

xlash.com  

(USA) 
Sesja  

Ten plik cookie jest niezbędny dla funkcji 
koszyka na stronie internetowej, aby 
zapamiętać wybrane produkty - Pozwala 
to również  

umożliwić witrynie promowanie 
odwiedzającym powiązanych produktów 
w oparciu o zawartość koszyka. 

wp_woocom
merce_sessio

n_#  

xlash.com  

(USA) 1 dzień Niesklasyfikowany 

x-ms-routing-
name  

t.myvisitors.se  

(USA) 
Sesja  

Ten plik cookie rejestruje, który klaster 
serwerów obsługuje odwiedzającego. Jest 
to wykorzystywane w kontekście 
równoważenia obciążenia, w celu 
optymalizacji doświadczenia 
użytkownika. 

ZD-suid  
xlash.com  

(USA) 
Trwały Ten plik cookie rejestruje unikalny 

identyfikator, który identyfikuje sesję 
użytkownika. 

Pliki cookie dotyczące preferencji 

Nazwa Dostawca 
(dane są wysyłane do) 

Termin 
wygaśnięcia Cel 

KL_FORMS
_MODAL  

 

xlash.com  

(UK) 
1 rok 

Ten plik cookie określa, czy użytkownik 
dokonał jakiejkolwiek subskrypcji na 
stronie internetowej, aby strona nie 
pokazywała użytkownikowi formularzy 
subskrypcji, które zostały już wypełnione. 

ZD-store  

 

xlash.com  

(USA) 
Trwały 

Ten plik cookie rejestruje, czy 
samoobsługowy asystent Zendesk Answer 
Bot został wyświetlony użytkownikowi 
witryny. 

Pliki cookie dotyczące statystyki 



Nazwa Dostawca 
(dane są wysyłane do) 

Termin 
wygaśnięcia Cel 

__kla_id  

 

xlash.com  

(UK) 2 lata 

Ten plik cookie jest używany do zbierania 
informacji o zachowaniu odwiedzającego. 
Informacje te będą przechowywane do 
użytku wewnętrznego na stronie 
internetowej - wewnętrzna analiza jest 
wykorzystywana do optymalizacji stron 
internetowych lub do rejestracji, czy 
odwiedzający zapisał się na newsletter. 

_ga  

 

xlash.com  

(USA) 2 lata 

Ten plik cookie rejestruje unikalny 
identyfikator, który jest wykorzystywany 
do generowania danych statystycznych na 
temat sposobu korzystania z witryny przez 
odwiedzającego. 

_ga_#  

 

xlash.com  

(USA) 2 lata 

Ten plik cookie jest wykorzystywany 
przez Google Analytics do zbierania 
danych na temat liczby odwiedzin strony 
przez użytkownika, jak również daty 
pierwszej i ostatniej wizyty. 

_gat  

 

xlash.com  

(USA) 1 dzień 
Ten plik cookie jest wykorzystywany 
przez Google Analytics do ograniczenia 
liczby zapytań. 

_gid  
xlash.com  

(USA) 1 dzień 

Ten plik cookie rejestruje unikalny 
identyfikator, który jest wykorzystywany 
do generowania danych statystycznych na 
temat sposobu korzystania z witryny przez 
odwiedzającego. 

_hjAbsoluteS
essionInProg

ress  

xlash.com  

(UK) 1 dzień 

Ten plik cookie służy do liczenia, ile razy 
strona była odwiedzana przez różnych 
użytkowników - odbywa się to poprzez 
przypisanie odwiedzającemu 
identyfikatora, dzięki czemu 
odwiedzający nie jest rejestrowany 
dwukrotnie. 

_hjFirstSeen  
xlash.com  

(UK) 1 dzień 

Ten plik cookie jest używany do 
określenia, czy odwiedzający już 
wcześniej odwiedził stronę internetową, 
czy też jest to nowy gość na stronie. 

_hjid  

_hjid  

xlash.com  

(UK) 
1 rok 

Trwały 

Ten plik cookie ustala unikalny 
identyfikator dla sesji. Umożliwia to 
witrynie uzyskanie danych na temat 



zachowania odwiedzających do celów 
statystycznych. 

_hjIncludedI
nPageviewSa

mple  

xlash.com  

(UK) 1 dzień 

Ten plik cookie służy do wykrywania, czy 
nawigacja i interakcje użytkownika są 
uwzględniane w analizie danych witryny. 

X-AB  

 

sc-static.net  

(Irlandia) 1 dzień 

Ten plik cookie jest używany przez 
operatora strony w kontekście testów 
wielowariantowych. Jest to narzędzie 
wykorzystywane do łączenia lub zmiany 
treści na stronie internetowej. Pozwala to 
na znalezienie najlepszej odmiany/edycji 
strony internetowej. 

ZD-buid  
xlash.com  

(USA) Trwały 

Ten plik cookie ustawia unikalny 
identyfikator, który identyfikuje 
użytkownika podczas powtarzających się 
wizyt. 

Marketingowe pliki cookie 

Nazwa Dostawca 
(dane są wysyłane do) 

Termin 
wygaśnięcia Cel 

__zlcmid  

 

xlash.com  

(USA) 1 rok 
Ten plik cookie zachowuje statusy 
użytkowników podczas różnych żądań 
strony. 

_fbp  
xlash.com  

(Niemcy) 3 miesiące 

Ten plik cookie jest używany przez 
Facebooka do dostarczania serii 
produktów reklamowych, takich jak 
licytacje w czasie rzeczywistym od 
reklamodawców zewnętrznych. 

_gcl_au  

 

xlash.com  

(USA) 3 miesiące 

Ten plik cookie jest wykorzystywany 
przez Google AdSense do 
eksperymentowania z efektywnością 
reklam w witrynach korzystających z jego 
usług. 

_mtruid  
xlash.com  

(USA) 1 rok 

Ten plik cookie jest używany przez stronę 
internetową do zbierania informacji o 
zachowaniu użytkownika, jego 
preferencjach i danych osobowych. 
Informacje te są przesyłane do 
zewnętrznych usług marketingowych i 
analitycznych, w celu optymalizacji 
reklam na stronie, analizy i ogólnego 
ruchu na stronie. 



_pin_unauth  
xlash.com  

(UK) 1 rok 
Ten plik cookie jest wykorzystywany 
przez Pinterest do śledzenia korzystania z 
usług. 

_pinterest_ct
_ua  

pinterest.com  

(Irlandia) 1 rok 
Ten plik cookie jest wykorzystywany 
przez Pinterest do śledzenia korzystania z 
usług. 

_pinterest_se
ss  

 

pinterest.ie  

(USA) 1 rok 

Ten plik cookie jest niezbędny do 
integracji Pinterest na stronie 
internetowej. pinterest.com zapewnia 
usługę audiowizualną na stronie 
internetowej. 

_routing_id  

 

pinterest.com  

(Irlandia) Sesja Niesklasyfikowany 

_schn  
xlash.com  

(Irlandia) Sesja 

Ten plik cookie śledzi poszczególne sesje 
na stronie internetowej, umożliwiając 
witrynie zestawianie danych 
statystycznych z wielu wizyt. Dane te 
mogą być również wykorzystane do 
tworzenia wskazówek dla celów 
marketingowych. 

_scid  

 

xlash.com  

(Irlandia) 
13 miesięcy  

 

Ten plik cookie ustala unikalny 
identyfikator odwiedzającego, który 
umożliwia reklamodawcom zewnętrznym 
kierowanie do niego odpowiednich 
reklam. Ta usługa parowania jest 
świadczona przez zewnętrzne centra 
reklamowe, które ułatwiają 
reklamodawcom składanie ofert w czasie 
rzeczywistym. 

_uetsid  

 

xlash.com  

(USA) 1 dzień 

Ten plik cookie gromadzi dane o 
zachowaniu odwiedzających z wielu stron 
internetowych, w celu prezentowania 
bardziej odpowiednich reklam - pozwala 
to również ograniczyć liczbę wyświetleń 
tej samej reklamy. 

_uetsid  

 

xlash.com  

(USA) Trwały 

Ten plik cookie jest używany do śledzenia 
odwiedzających na wielu stronach 
internetowych, w celu prezentowania 
odpowiednich reklam w oparciu o 
preferencje odwiedzającego. 

_uetsid_exp  
xlash.com  

(USA) Trwały 
Ten plik cookie zawiera datę wygaśnięcia 
dla pliku cookie o odpowiadającej mu 
nazwie. 



_uetvid  
xlash.com  

(USA) 1 rok 

Ten plik cookie jest używany do śledzenia 
odwiedzających na wielu stronach 
internetowych, w celu prezentowania 
odpowiednich reklam w oparciu o 
preferencje odwiedzającego. 

_uetvid  
xlash.com  

(USA) Trwały 

Ten plik cookie jest używany do śledzenia 
odwiedzających na wielu stronach 
internetowych, w celu prezentowania 
odpowiednich reklam w oparciu o 
preferencje odwiedzającego. 

_uetvid_exp  

 

xlash.com  

(USA) Trwały 
Ten plik cookie zawiera datę wygaśnięcia 
dla pliku cookie o odpowiadającej mu 
nazwie. 

ads/ga-
audiences  

 

google.com  

(USA) 
Sesja  

Ten plik cookie jest wykorzystywany 
przez Google AdWords do ponownego 
angażowania odwiedzających, którzy 
mogą przekształcić się w klientów na 
podstawie zachowania online 
odwiedzającego na różnych stronach 
internetowych. 

mtr_v  

 

xlash.com  

(USA) Sesja 

Ten plik cookie gromadzi dane związane z 
wizytami użytkownika na stronie 
internetowej, takie jak liczba wizyt, średni 
czas spędzony na stronie internetowej 
oraz ładowane strony, w celu 
wyświetlania ukierunkowanych reklam. 

MUID  

 

bing.com  

(USA) 1 rok 

Ten plik cookie jest powszechnie 
używany przez firmę Microsoft jako 
unikalny identyfikator użytkownika. Plik 
cookie umożliwia śledzenie użytkownika 
poprzez synchronizację identyfikatora w 
wielu domenach firmy Microsoft. 

pagead/1p-
user-list/#  

google.com  

(USA) Sesja 

Ten plik cookie śledzi, czy użytkownik 
wykazuje zainteresowanie określonymi 
produktami lub wydarzeniami na wielu 
stronach internetowych i wykrywa, w jaki 
sposób użytkownik porusza się między 
stronami. Jest to wykorzystywane do 
pomiaru działań reklamowych i ułatwia 
wypłacanie opłat za polecanie między 
witrynami. 

sc_at  
snapchat.com  

(USA) 1 rok 

Ten plik cookie jest używany przez 
Snapchat do wdrażania treści 
reklamowych na stronie internetowej - 
plik ten wykrywa skuteczność reklam i 
gromadzi dane o odwiedzających w celu 
dalszej segmentacji odwiedzających. 



tr  
facebook.com  

(Niemcy) Sesja 

Ten plik cookie jest wykorzystywany 
przez Facebook do dostarczania serii 
produktów reklamowych, takich jak 
licytacje w czasie rzeczywistym od 
reklamodawców zewnętrznych. 

tt_appInfo  

tt_sessionId  

xlash.com  

(UK) Sesja 

Ten plik cookie jest wykorzystywany 
przez serwis społecznościowy TikTok do 
śledzenia korzystania z wbudowanych 
usług. 

v3  

 

pinterest.com 

(Irlandia) Sesja 

Ten plik cookie jest wykorzystywany 
przez Pinterest do śledzenia korzystania z 
usług. 

Niesklasyfikowane pliki cookie 

Nazwa Dostawca 
(dane są wysyłane do) 

Termin 
wygaśnięcia Cel 

_routing_id  

 

pinterest.ie  

(Irlandia) Sesja Niesklasyfikowany 

cjConsent  
xlash.com  

(UK) 1 rok Niesklasyfikowany 

fpv_561928  

 

xlash.com  

(USA) 1 dzień Niesklasyfikowany 

mtr_p  

 

xlash.com  

(USA) Trwały Niesklasyfikowany 

 


