
Załącznik A: Rodzaje plików „cookie” używanych przez tę stronę 

Rodzaj pliku „cookie” Źródło Przeznaczenie Okres, przez jaki plik jest 
przechowywany 

Sposób blokowania pliku 

 

Pliki „cookie” generowane przez J&J 
 

Pliki „cookie” niezbędne do 
zapewnienia podstawowych 
funkcji strony 

Johnson & Johnson Pliki „cookie” tego rodzaju są 
niezbędne do właściwego 
funkcjonowania naszej strony i 
zapewniają jej bezpieczne i 
wydajne działanie. 

Pliki te są automatycznie 
usuwane z dysku 
użytkownika po upływie 
miesiąca od ostatniej 
wizyty na naszej stronie 
internetowej. 

Aby włączyć lub wyłączyć 
obsługę tych plików „cookie”, 
należy odpowiednio zmienić 
ustawienia przeglądarki 
internetowej.  
Ponieważ sposób zmiany tych 
ustawień jest inny w każdej 
przeglądarce, bliższych 
informacji należy szukać w 
systemie pomocy używanej 
przeglądarki. 

Pliki „cookie” poprawiające 
funkcjonalność strony 

Johnson & Johnson Pliki te przyczyniają się do 
zwiększenia wydajności i 
użyteczności naszej stron 
internetowej. Mogą na przykład 
pomóc w ustaleniu, czy 
przeglądarka obsługuje małe 
programy uruchamiane przez 

przeglądarkę (tzw. skrypty), 
zapewniające dodatkową 
funkcjonalność, a także czy 
pozwalają zapamiętać zmiany w 
konfiguracji strony internetowej 
wprowadzone przez użytkownika 
(np. wielkość czcionki lub język). 

Generowane w tym celu 
pliki „cookie” są 
automatycznie usuwane z 
urządzenia użytkownika po 
zamknięciu przeglądarki. 
 

Aby włączyć lub wyłączyć 
obsługę tych plików „cookie”, 
należy odpowiednio zmienić 
ustawienia przeglądarki 
internetowej. Ponieważ sposób 
zmiany tych ustawień jest inny 
w każdej przeglądarce, 

bliższych informacji należy 
szukać w systemie pomocy 
używanej przeglądarki. 

 

 
Pliki „cookie” oraz inne mechanizmy gromadzenia informacji o użytkowniku wykorzystywane przez usługodawców obsługujących firmę J&J 

oraz przez inne firmy 
 

Pliki „cookie” i inne 
technologie używane do 
celów analizy 
 

Google Analytics Pliki „cookie” tego typu używane 
są do zbierania informacji o tym, 
jak użytkownicy korzystają z 
naszej strony. Używamy tych 
informacji do sporządzania 
raportów i ulepszania strony. 
Dane zbierane przy pomocy tych 
plików „cookie” mają charakter 
anonimowy; informują one o 

Niektóre z plików „cookie” 
generowanych w tym celu 
są automatycznie usuwane 
z urządzenia użytkownika 
po zamknięciu 
przeglądarki. 
Inne mogą być 
przechowywane przez 
okres nieprzekraczający 

Informacje o tym, jak 
zablokować gromadzenie 
danych przez Google Analytics 
można znaleźć na stronie 
http://tools.google.com/dlpag
e/gaoptout?hl=en-GB. 
 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB


Rodzaj pliku „cookie” Źródło Przeznaczenie Okres, przez jaki plik jest 
przechowywany 

Sposób blokowania pliku 

liczbie osób odwiedzających 
stronę, o tym, jak trafili na tę 
stronę oraz jakie podstrony 
oglądali. 

24 miesięcy od ostatniej 
wizyty na naszej stronie. 
 

Pliki „cookie” i technologie 
umożliwiające korzystanie z 
pewnych funkcji 

Projekktor Pliki „cookie” tego rodzaju są 
niezbędne do właściwego 
odtwarzania materiałów video na 
naszej stronie. Zapisywane są w 
szczególności preferencje 
użytkownika związane z 
głośnością odtwarzanego 

dźwięku. 
 
Firmy, które generują takie pliki 
„cookie” i korzystają z tych 
technologii mogą udostępniać 
zebrane dane innym podmiotom 
i/lub wykorzystywać dane 
użytkownika w celu prezentacji 
ukierunkowanych reklam na 
innych stronach internetowych. 
 
Niektóre z tych plików mogą być 
przechowywane przez okres 
nieprzekraczający 24 miesięcy od 
ostatniej wizyty na naszej stronie. 

Niektóre z plików „cookie” 
generowanych w tym celu 
są automatycznie usuwane 
z urządzenia użytkownika 
po zamknięciu 
przeglądarki. 
Inne mogą być 

przechowywane przez 
okres nieprzekraczający 
24 miesięcy od ostatniej 
wizyty na naszej stronie. 
 

Aby włączyć lub wyłączyć 
obsługę tych plików „cookie”, 
należy odpowiednio zmienić 
ustawienia przeglądarki 
internetowej.  
Ponieważ sposób zmiany tych 
ustawień jest inny w każdej 

przeglądarce, bliższych 
informacji należy szukać w 
systemie pomocy używanej 
przeglądarki. 

Pliki „cookie” i inne 
technologie służące 
rekomendowaniu treści 
 

AddThis Pliki „cookie” i technologie tego 
rodzaju umożliwiają 
użytkownikom rekomendowanie 
interesujących ich stron i treści 
poprzez serwisy społecznościowe 
innych firm lub inne strony 
internetowe. 
Firmy, które generują takie pliki 
„cookie” i korzystają z tych 
technologii mogą udostępniać 
zebrane dane innym podmiotom 
i/lub wykorzystywać dane 
użytkownika w celu prezentacji 
ukierunkowanych reklam na 
innych stronach internetowych. 
 
Niektóre z tych plików mogą być 
przechowywane przez okres 
nieprzekraczający 24 miesięcy od 

Niektóre z tych plików 
mogą być przechowywane 
przez okres 
nieprzekraczający 24 
miesięcy od ostatniej 
wizyty na naszej stronie. 
 

Aby zablokować gromadzenie 
danych przez serwis AddThis, 
należy odwiedzić stronę 
http://www.addthis.com/adve
rtising-choices 
 

http://www.addthis.com/advertising-choices
http://www.addthis.com/advertising-choices


Rodzaj pliku „cookie” Źródło Przeznaczenie Okres, przez jaki plik jest 
przechowywany 

Sposób blokowania pliku 

ostatniej wizyty na naszej stronie. 
 


