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PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI NA TEMAT PLIKÓW
COOKIES ORAZ SPOSOBU ICH WYKORZYSTYWANIA
Serwis www.unicef.pl podobnie jak większość serwisów internetowych używa technologii
„cookies". Są to małe pliki, umieszczane na dysku twardym komputera podczas
odwiedzania, niektórych stron internetowych. Zawierają one informacje na temat
komputera i zazwyczaj nie zawierają żadnych danych osobowych. Pliki cookies nie służą
do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem (malware).
Każdy indywidualny Cookie składa się z 4 podstawowych części:
1. Nazwa strony WWW: nazwa domeny lub subdomeny
2. Unikalna nazwa Cookie dla strony, która je ustawiła.
3. Termin ważności: ważność niektórych plików cookies wygasa po zamknięciu przeglądarki
(tzw.cookie sesji), inne cookies zostaną automatycznie usunięte dopiero po osiągnięciu
daty ważności, która została ustawiona (tzw. trwałe cookies).
4. Wartość: to informacje w pliku cookie, którą strona WWW używa do "zapamiętania"
poprzedniej wizyty.
W plikach cookies przechowujemy podstawowe informacje o użytkownikach (np.
identyfikator) oraz informacje potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania
treści zawartych na stronach. Informacje te służą do:
•

•

•

Rozpoznawania użytkowników logujących się na chronionych stronach
internetowych, co umożliwia im odwiedzanie wielu stron bez konieczności
wpisywania nazwy użytkownika i hasła do każdej ze stron;
Rejestrowania preferencji użytkowników - przeglądanej zawartości i formatu
przeglądania (użytkownik nie musi ustawiać preferencji przy każdej wizycie na
stronie);
Rejestrowania stron odwiedzanych przez użytkowników, co pozwala zebrać dane
pomocne dla usprawnień wprowadzanych w treści i w sposobie nawigacji strony.

Użytkownicy naszego serwisu mogą w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych
informacji naszemu serwisowi poprzez wykasowanie plików cookies zapisanych na ich
urządzeniach końcowych przez nasz serwis. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia
aktualnie używanej przeglądarki internetowej.
Więcej informacji- Internet Explorer

Więcej informacji- Chrome

Więcej informacji- Firefox
Możliwe jest również skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację
plików cookies dla określonych, wybranych przez użytkownika stron internetowych lub dla
wszystkich stron. Ustawienia takie spowodują jednak utratę opisanych powyżej
funkcjonalności, które wymagają instalacji plików cookies. Zgodnie z wymogami Prawa
Telekomunikacyjnego za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookies uznaje
się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookies na komputerze.

Informacje na temat zarządzania plikami cookies można znaleźć na stronie All About
Cookies (http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/).
Wykorzystywane przez nas cookies Google Analytics służą do tworzenia statystyki stron
internetowych świadczonej przez Google. Informacja wytworzona przez te pliki cookies,
dotyczy korzystania przez Państwa z naszego serwisu (w tym Państwa adres IP i informacja
o umiejscowieniu komputera w internecie) i jest przekazana i przechowywana przez
Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google wykorzystuje te informacje w celu
oceny korzystania przez Państwa z naszego serwisu, zestawiania raportów z działalności
prowadzonej na witrynie dla operatorów witryny oraz świadczenia innych usług
dotyczących działalności w serwisie i korzystania z internetu. Google może również
przesyłać takie informacje podmiotom zewnętrznym, jeżeli wymagają tego przepisy prawa
lub w przypadku, gdy podmioty zewnętrzne przetwarzają je w imieniu Google.
Stosujemy następujące pliki cookies na naszych stronach:
Nazwa
pliku
Cookie

Wygasa
po (okres
ważności)

__utma

730 dni

__utmb

Mniej niż
1 dzień

__utmc

Pod
koniec
sesji

Opis pliku cookies
Usługa śledzenia Google Analytics – używana przez
większość stron www ;"trwałe" cookie, śledzi, ile razy
użytkownik odwiedzał daną domenę kiedy ich pierwsza
wizyta i a kiedy ostatnia wizyta. Umożliwia on określenie
ilości unikalnych użytkowników (definiowanych jako
określona przeglądarka na określonym komputerze), którzy
odwiedzają stronę.
Usługa śledzenia Google Analytics – używana przez
większość stron www plik cookie współpracując pozwala
obliczyć, jak długo trwa wizyta. __utmb pobiera znacznik
czasu w momencie , gdy użytkownik przechodzi do witryny,
podczas utmc __ pobiera znacznik czasu w momencie, w
czasie, gdy użytkownik opuszcza witrynę. __utmb wygasa z
końcem sesji. __utmc czeka 30 minut, a potem wygasa.

__utmz

182 dni

Usługa śledzenia Google Analytics – używana przez
większość stron www. _utmz śledzi skąd zwiedzający
przychodzi, jaką wyszukiwarkę używa, które linki kliknął,
jakich słów kluczowych użył i gdzie na świecie był, gdy
uzyskał dostęp do strony internetowej. Jej Okres ważności
wygasa po 15.768.000 sekund – lub po 6 miesiącach.

_utmv

730 dni

"trwałe" Cookies. Jeśli wykorzystujesz raport zdefiniowany
przez użytkownika w Google Analytics, i kodujesz coś na

Twojej stronie dla jakiejś niestandardowej segmentacji __
cookie utmv zostaje tak ustawiony na komputerze danej
osoby, że Google Analytics potrafi klasyfikować tego
gościa.__ Ciasteczko utmv jest również trwałe, dożywotnia
cookie.
SESSID

Pod
koniec
sesji

CMS
Unicef.pl

Pod
koniec
sesji

Identyfikator sesji – na czas trwania sesji
contentStructureMenu
– na czas trwania sesji
eZSESSID – Identyfikator sesji eZPublish – na czas trwania
sesji

