
  

 
 

Nazwa Czas Narzędzie Cel 

_gid 24 godziny 

Google 

Analytics 

(domena: 

portalcash.pl) 

Google Analytics to narzędzie analityczne, 

które pomaga 

analizować zachowania Użytkowników stron 

internetowych. 

Google Analytics gromadzi informacje 

anonimowo, co nie 

pozwala na identyfikacje poszczególnych 

osób. Google 

Analytics wykorzystuje własny zestaw plików 

cookie do 

śledzenia interakcji odwiedzających witrynę 

osób. Pliki te są 

wykorzystywane do przechowywania 

informacji takich jak 

czas wizyty, skąd pochodzi ruch i które 

podstrony 

użytkownicy przeglądają. 

- Dane techniczne cookie Google Analytics 

- Polityka prywatności Google 

- Rodzaje plików cookie używanych przez 

Google 

_gac_ 90 dni 

_gid Sesyjne 

_gat Sesyjne 

_ga 2 lata 

_utma 2 lata 

_utmb Sesyjne 

_utmc Sesyjne 

_utmz 6 miesięcy 

_dc_gtm_UA-# Sesyjne 

Google 

Analytics 

(domena: 

google.com) 

Google używa tych plików cookie, by móc 

personalizować 

reklamy w swoich serwisach (np. w 

wyszukiwarce Google) – 

zwłaszcza wtedy, gdy użytkownik nie jest 

zalogowany na 

swoje konto Google. Pliki cookie są również 

używane do 

wyświetlania reklam poza stronami Google. 

Ich główny 

reklamowy plik cookie nazywa się „IDE” i jest 

zapisywany w 

przeglądarkach pod domena doubleclick.net. 

Cookie „AID”, 

„DSID” i „TAID”, dzięki którym istnieje 

możliwość powiązania 

działania użytkownika na różnych 

urządzeniach, jeżeli 

wcześniej zalogował się na konto Google na 

jednym z nich. 

Pozwala na to koordynowanie reklamy 

wyświetlanej na 

różnych urządzeniach i prowadzenie pomiaru 

zdarzeń 

prowadzących do konwersji. 

- Polityka prywatności Google 

- Rodzaje plików cookie używanych przez 

Google 

- Google Marketing Platform 

_gat_UA-# Sesyjne 

_gac_UA-# 3 miesiące 

1P_JAR 1 tydzień 

CONSENT 2 lata 

NID 6 miesięcy 

OTZ 1 miesiąc 

SIDCC 3 miesiące 

ANID 2 lata 

SAPISID 2 lata 

SSID 2 lata 

HSID 2 lata 

APISID 2 lata 

SID 2 lata 

__Secure-3PAPISID 2 lata 

__Secure-3PSID 2 lata 

__Secure-APISID 8 miesięcy 

__Secure-HSID 8 miesięcy 

__Secure-SSID 8 miesięcy 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/cookie-usage
https://policies.google.com/privacy?hl=pl%20Wi%C4%99cej%20informacji
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl#types-of-cookies
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl#types-of-cookies
https://policies.google.com/privacy?hl=pl%20Wi%C4%99cej%20informacji
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl#types-of-cookies
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl#types-of-cookies
https://marketingplatform.google.com/about/


 

 

  

_gcl_au 3 miesiące 

Google Ads 

(domena: 

portalcash.pl) 

Google Ads to nowa nazwa platformy 

reklamowej Google 

Adwords. Platforma ta służy do prowadzenia 

działań 

reklamowych w wyszukiwarce i sieci 

partnerów 

reklamowych Google. Zbiera ona anonimowe 

dane i 

agreguje je w raporty dotyczące skuteczności 

reklam. Poza 

wymienionymi typami reklam, Google Ads 

udostępnia 

technologię retargetingu, czyli dotarcia z 

przekazem 

reklamowym do osób, które w przeszłości 

odwiedziły daną 

witrynę internetową 

- Polityka prywatności Google 

- Rodzaje plików cookie używanych przez 

Google 

_gcl_aw 3 miesiące 

gcl_dc 3 miesiące 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lista wewnętrznych plików Cookie:   

    
Nazwa Czas Narzędzie Cel 

cookiesPolicyAccepted Sesyjne 
Wewnętrzne 

(domena: 

portalcash.pl) 

Zestaw plików Cookies, które służą nam do 

zbierania informacji o źródłach ruchu na 

naszych witrynach, 

przechowywania informacji o preferencjach 

Użytkownika 

dotyczące ustawień naszych serwisów, 

personalizowania 

serwisów w zależności od zachowania i 

preferencji 

Użytkowników, przechowywania informacji o 

zgodzie lub 

sprzeciwie na politykę Cookies, 

monitorowania 

bezpieczeństwa sesji i wydajność witryny. 

_cookiesPolicyAccepted Sesyjne 

scanEnterSite Sesyjne 

pzuFrameHref Sesyjne 

Wewnętrzne 

(domena: 

pzu.pl) 

pzuPerformanceParam Sesyjne 

 

https://policies.google.com/privacy?hl=pl%20Wi%C4%99cej%20informacji
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl#types-of-cookies
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl#types-of-cookies

