
POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIE 
 

INFORMACJE OGÓLNE 

Serwis www.aeha.pl korzysta z plików cookie. Pliki cookie (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane 

informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym 

Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookie 

zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na 

urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.  

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookie oraz 

uzyskującym  do nich dostęp jest operator Serwisu.  

 

CEL 

Pliki cookie wykorzystywane są w następujących celach:  

• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają 

ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;  

• określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach 

reklamowych,  w szczególności sieci Google.  

 

RODZAJE PLIKÓW COOKIE 

 

Niezbędne pliki cookie - zapewniają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i jej podstawowych 
funkcji. Bez nich nie będziesz mógł prawidłowo korzystać z naszych usług online. Te pliki cookie 
zwolnione są z obowiązku uzyskania Twojej zgody (art. 173 ust. 3 ustawy prawo telekomunikacyjne).  

Nazwa Cel 
Okres 

przechowywania 

wordpress_{hash}   

wordpress_logged_in_{hash} Pamiętaj sesję użytkownika Sesja 

wordpress_test_cookie Testuje, czy przeglądarka akceptuje ciasteczka. Sesja 

wp-settings-{UID} 
Służy do utrzymywania konfiguracji wp-admin 
użytkownika’. 

1 rok 

wp-settings-time-{UID} 

 

Czas, w którym wp-settings-{user} został 
ustawiony 

1 rok 

http://www.aeha.pl/


wordpress_sec 
 

Używany do zapewnienia ochrony przed 
atakami 

15 dni 

wp-saving-post 
 

Używane do śledzenia, czy zapisany post 
istnieje dla aktualnie edytowanego postu. Jeśli 
istnieje, to pozwól użytkownikowi przywrócić 
dane. 

1 dzień 

wp-postpass_{hash} 
Używany do utrzymania sesji, jeśli post jest 
chroniony hasłem 

10 dni 

 

 

ZGODA NA INSTALACJĘ PLIKÓW COOKIE 

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej zostanie wyświetlony baner informujący, że 

wykorzystuje ona pliki cookie. Strona internetowa www.aeha.pl wykorzystuje wyłącznie niezbędne 

pliki cookie. 

Pamiętaj, że w przypadku niezbędnych plików cookie Twoja zgoda nie jest wymagana, ponieważ pliki 

tego rodzaju zapewniają pełne i nieprzerwane funkcjonowanie naszej strony. Te pliki cookie 

zwolnione są z obowiązku uzyskania Twojej zgody zgodnie z art. 173 ust. 3 ustawy prawo 

telekomunikacyjne. 

POZOSTAŁE INFORMACJE 

 

Pliki cookies zamieszczane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą 

być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.  

Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików 
cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.  
Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do 

wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu 

mogą zachować informację  o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.  

W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google 

użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy 

narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/ 

http://www.aeha.pl/
http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html
https://www.google.com/ads/preferences/

