
 

 

Informacje o plikach cookie 
Ta część strony internetowej Furla.com (www.furla.com) wykorzystuje pliki cookie i 

podobne technologie w celu poprawy komfortu przeglądania i pozwala witrynie Furla 

wysyłać do użytkownika wiadomości promocyjne zgodne z jego zainteresowaniami, jak 

opisano poniżej. 

Definicje 
Pliki cookie to proste pliki tekstowe, które umożliwiają serwerowi strony internetowej 

przechowywanie informacji na urządzeniu użytkownika (tablet, smartfon itp.) podczas 

jego sesji przeglądania (pliki cookie sesji) oraz na potrzeby kolejnych wizyt (trwałe pliki 

cookie). Są one przechowywane przez przeglądarkę w oparciu o ustawienia wybrane 

przez użytkownika. W celu zebrania informacji na temat zachowań odwiedzających 

można wykorzystać również podobne technologie, takie jak sygnały nawigacyjne, 

transparentne pliki GIF oraz wszystkie formy lokalnego przechowywania wprowadzone 

za pomocą języka HTML 5. Dla uproszczenia w niniejszym dokumencie słowo „cookie” 

obejmuje wszystkie podobne technologie. 

Rodzaje plików cookie 

Techniczne pliki cookie 

Pliki cookie sesji: są one niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony 

internetowej i są wykorzystywane do zarządzania rejestracją lub logowaniem oraz 

dostępem do zastrzeżonych funkcji. Są one tymczasowo przechowywane podczas sesji 

przeglądania i są automatycznie usuwane przez urządzenie użytkownika po zamknięciu 

przeglądarki. Należy pamiętać, że wyłączenie plików cookie sesji może uniemożliwić 

użytkownikowi dostęp do wszystkich funkcji, które wymagają rejestracji lub logowania. 

Przetwarzanie wykonywane przez te pliki cookie jest konieczne w celu realizacji umowy, 

której stroną jest użytkownik, a mianowicie w przypadku usług świadczonych przez stronę 

internetową Furla (art. 6.1 b) RODO). 

Trwałe pliki cookie, dla optymalizacji strony i statystyk: umożliwiają firmie Furla zbieranie 

i analizowanie (anonimowo) danych dotyczących ruchu na stronie i wykorzystania strony, 

monitorowanie systemu i poprawę wydajności operacyjnej, na przykład poprzez 

przechowywanie preferencji użytkowników w celu usprawnienia kolejnych wizyt. Nie są 

one automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki, lecz zapisywane na 

komputerze użytkownika na określony czas (np. do końca roku) lub do momentu ich 



 

 

anulowania przez użytkownika. Przetwarzanie wykonywane przez te pliki cookie jest 

konieczne w celu realizacji umowy, której stroną jest użytkownik, a mianowicie w 

przypadku usług świadczonych przez stronę internetową Furla (art. 6.1 b) PKBR). 

Więcej informacji na temat zarządzania tymi plikami cookie i usuwania ich można znaleźć 

w sekcji „Zarządzanie plikami cookie” poniżej. Należy pamiętać, że poprzez wyłączenie 

lub odrzucenie plików cookie, niektóre części tej strony mogą być niedostępne lub 

nieprawidłowo funkcjonować. 

Poniżej znajduje się lista technicznych plików cookie aktualnie używanych przez tę stronę 

internetową. 

Nazwa Typ Trwałość Cel 

Sfcc-cart 

  

Customer_id 

  

Techniczne Sesji 
Dane o koszyku, zarówno dla gości, 

jak i zarejestrowanych użytkowników. 

furlaCountry 

  

furlaLoc 

Techniczne 30 dni 

Określa kraj pochodzenia 

użytkownika i współrzędne 

geograficzne. Są one ustawiane przez 

geolokalizację lub, w przypadku 

zmiany kraju, przez użytkownika. 

__canI_TH Techniczne Sesji 
Dane sesyjne niezbędne do 

zarządzania stroną internetową 

session 

  

Session.sig 

  

Techniczne Sesji 
Dane sesyjne niezbędne do 

zarządzania stroną internetową 



 

 

Shownlpopup Techniczne Sesji 

Określa, czy wiadomość pop-up 

newslettera ma być wyświetlana, czy 

też nie. 

Dwanonymous_e 

  

Dw_securetoken_ 

  

Dwsid 

  

Sfcc_token 

  

Techniczne Sesji 

Pliki cookie niezbędne do 

prawidłowego funkcjonowania strony 

internetowej w celu zalogowania się i 

dokonania zakupów. 

dwcookie Techniczne Sesji 

Pliki cookie niezbędne do 

prawidłowego funkcjonowania strony 

internetowej w związku z 

zarządzaniem nią 

Dwuser_XXXX 

  

Dwcustomer_XXXX 

Techniczne 6 miesięcy 
Dane sesyjne niezbędne do 

zarządzania stroną internetową 

Dwsourcecode_XXXX Techniczne 1 dzień 

Pliki cookie niezbędne do 

prawidłowego funkcjonowania strony 

internetowej w związku z 

zarządzaniem nią 

Dwsid (zastępuje sid) Techniczne Sesji 
Ciasteczka niezbędne do 

prawidłowego funkcjonowania 

serwisu internetowego w zakresie 



 

 

bezpieczeństwa w fazach logowania i 

zakupu 

Dwsecuretoken_XXXX Techniczne Sesji 

Przechowywanie informacji o sesji, 

jeśli wykorzystywanym protokołem 

jest HTTPS. 

Dwanonymous_XXXX 

  

Dwac_XXXX 

  

Dwpersonalization_XXXX 

Techniczne 

(analiza 

własnościowa) 

6 miesięcy 

Własnościowe pliki cookie, które 

umożliwiają anonimową analizę 

statystyczną wykorzystania strony 

internetowej. 

JSESSIONID 

  

VISITOR_ID 

Techniczne Sesji 

Zbiera dane identyfikacyjne sesji i 

pozwala użytkownikowi zrealizować 

transakcję online. 

 

Pliki cookie stron trzecich  

Strona korzysta również z plików cookie udostępnianych przez wybranych usługodawców 

zewnętrznych. 

Analityczne pliki cookie: strona internetowa korzysta z usług wybranych usługodawców 

zewnętrznych, takich jak Google Analytics, w celu zbierania i analizowania danych 

dotyczących ruchu i korzystania z witryny w sposób anonimowy. Przetwarzanie 

wykonywane przez te pliki cookie wymaga zgody użytkownika, którą uzyskuje się poprzez 

kliknięcie przycisku „ok” na banerze, który pojawi się na stronie internetowej (art. 6.1 a) 

RODO). 

Profilujące pliki cookie: wybrani usługodawcy zewnętrzni używają profilujących plików 

cookie do monitorowania przeglądania stron internetowych firmy Furla w celu tworzenia 

profili dotyczących gustów, nawyków, wyborów itp. Pozwala im to na wysyłanie 

wiadomości promocyjnych do użytkownika, które są zgodne z jego preferencjami i/lub na 



 

 

wyświetlanie niestandardowych wiadomości promocyjnych i handlowych w profilu 

użytkownika w wymienionych poniżej aplikacjach mediów społecznościowych (np. 

Facebook, Instagram, Twitter, itp.) lub na pomoc klientowi w dokonywaniu zakupów 

pozostawionych do realizacji na stronie internetowej. Przetwarzanie wykonywane przez 

te pliki cookie wymaga zgody użytkownika, którą uzyskuje się poprzez kliknięcie 

przycisku „ok” na banerze, który pojawi się na stronie internetowej (art. 6.1 a) RODO). 

Więcej informacji na temat zarządzania tymi plikami cookie i usuwania ich można znaleźć 

w sekcji „Zarządzanie plikami cookie” poniżej. 

Poniżej znajduje się lista głównych aktualnie używanych przez stronę internetową plików 

cookie stron trzecich. 

  

Nazwa Typ Narzędzie Trwałość Cel 

_ga Analityczne 
Google 

Analytics 
2 lata 

Zapisuje unikalny identyfikator 

używany do generowania danych 

statystycznych dotyczących 

korzystania z witryny internetowej 

przez odwiedzającego. 

_gat Analityczne 
Google 

Analytics 
Sesji Ogranicza częstotliwość zapytań. 

_gid Analityczne 
Google 

Analytics 
Sesji 

Zapisuje unikalny identyfikator 

używany do generowania danych 

statystycznych dotyczących 

korzystania z witryny internetowej 

przez odwiedzającego. 

_utma 

  

  

Analityczne 
Google 

Analytics 
Trwałe 

Monitoruje liczbę wizyt użytkownika 

na stronie internetowej, datę 

pierwszej wizyty i ostatniej wizyty. 



 

 

_utmb 

  

_utmc 

  

Analityczne 
Google 

Analytics 
Sesji 

Oblicza czas trwania wizyty na 

stronie internetowej. 

_utmt Analityczne 
Google 

Analytics 
10 minut Ogranicza częstotliwość zapytań 

_utmz 

  

  

Analityczne 
Google 

Analytics 
6 miesięcy 

Śledzi stronę internetową, z której 

pochodzi użytkownik, używaną 

wyszukiwarkę, kliknięte łącze i 

użyte słowo kluczowe. 

_TA_TRACKING 

  

sp 

Analityczne Thron 3 miesięcy 

Umożliwia anonimowe 

monitorowanie wykorzystania 

obrazów Furli dystrybuowanych 

przez sieć dystrybucji treści Thron 

(CDN). 

NID 

  

SID 

  

IDE 

  

ANID 

  

Profilujące 
Google 

Shopping 

Od 3 

miesięcy do 

2 lat 

Wybiera reklamę na podstawie 

treści istotnych dla użytkownika, 

poprawia raporty z wyników 

kampanii i unika pokazywania 

reklamy, którą użytkownik już 

widział. 



 

 

DSID 

  

FLC 

  

AID 

  

TAID 

  

exchange 

  

_uid 

  

__gac 

  

__gads 

fr Profilujące Facebook 3 miesiące 
Monitoruje użytkowników 

Facebooka w celach reklamowych. 

[nazwa pliku 

cookie] 
    

acdc 

  

Profilujące Criteo 6 miesięcy Monitoruje wszelkie parametry, 

które są wyraźnie przekazywane 



 

 

przez stronę, takie jak dynamiczne 

banery.  

dis 

  

eid 

Profilujące Criteo 6 miesięcy 

Informuje wydawcę (tj. stronę, na 

której znajduje się kampania) o 

tożsamości reklamodawcy, w celu 

zablokowania wyświetlania 

reklamy na tej stronie. 

evt 

  

  

Profilujące Criteo 1 rok 

Monitorowanie wszelkich decyzji o 

rezygnacji użytkownika (np. 

zaprzestanie oglądania reklam) w 

kontekście pojedynczej kampanii 

lub ogólnie Criteo. 

zdi Profilujące Criteo 5 lat 

Monitorowanie wszelkich decyzji o 

rezygnacji użytkownika (np. 

zaprzestanie oglądania reklam) w 

kontekście pojedynczej kampanii 

lub ogólnie Criteo. 

opt 

  

optout 

  

udc 

Profilujące Criteo 6 miesięcy 

Umożliwia wyświetlanie bardziej 

odpowiednich, dostosowanych 

banerów w oparciu o zachowanie 

użytkownika na stronie. 

pp Profilujące Criteo 1 dzień 

Umożliwia wyświetlanie bardziej 

odpowiednich, dostosowanych 

banerów w oparciu o zachowanie 

użytkownika na stronie. 

SaleCycle Profilujące 
www. 

salecycle.com 
6 miesięcy 

Gromadzi dane na temat 

korzystania z serwisu 

internetowego, kontaktując się z 

użytkownikiem za pośrednictwem 



 

 

poczty elektronicznej lub 

wiadomości SMS, aby pomóc w 

zakończeniu procesu zakupu i 

dostarczyć zindywidualizowaną 

komunikację marketingową w 

oparciu o produkty oglądane przez 

użytkownika na stronie 

internetowej.  

udi Profilujące Criteo 6 miesięcy 

Monitoruje identyfikator kampanii, 

czyli unikalny kod identyfikacyjny, 

który Criteo przypisuje do każdej 

kampanii. 

uic Profilujące Criteo 1 rok 

Monitoruje identyfikator kampanii, 

czyli unikalny kod identyfikacyjny, 

który Criteo przypisuje do każdej 

kampanii. 

uid Profilujące Criteo 1 miesiąc 

Gromadzi informacje na temat 

kreatywności, czyli tworzenia 

układów i kolorów używanych w 

banerach dynamicznych. 

 

Należy pamiętać, że firma Furla nie kontroluje plików cookie stron trzecich. 

Zarządzanie informacjami zbieranymi przez głównych dostawców firmy Furla jest 

regulowane przez ujawnianie informacji na temat plików cookie dostawców i/lub instrukcje 

dotyczące wyłączania plików cookie, które są dostępne pod poniższymi linkami. 

Google Analytics / 

Google Shopping 

https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB 

Aby wyłączyć pliki cookie, kliknij tutaj 

Thron https://www.thron.com/en/copyright-privacy-policy 

Facebook https://www.facebook.com/policies/cookies/  

https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
https://www.facebook.com/policies/cookies/


 

 

[nazwa mediów 

społecznościowych] 
 

Criteo 

https://www.criteo.com/cookie-policy/  

  

SaleCycle http://www1.salecycle.com/privacy-policy-it 

 

Strona internetowa może zawierać dodatkowe analityczne pliki cookie stron trzecich, 

które mogą się różnić w zależności od kampanii reklamowej firmy Furla. W takich 

przypadkach zewnętrzne agencje reklamowe wyznaczone przez Furla mogą 

wykorzystywać pliki cookie w ramach kampanii reklamowych na stronie internetowej 

Furla, w celu wygenerowania anonimowych statystyk dotyczących tych kampanii i tylko 

przez ograniczony okres czasu. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych plików 

cookie, możesz napisać e-mail na adres privacy@furla.com. 

Więcej informacji na temat zarządzania tymi plikami cookie i usuwania ich można znaleźć 

w sekcji „Zarządzanie plikami cookie” poniżej. 

  

 

Zarządzanie plikami cookie 
Można łatwo akceptować, wyłączać i odrzucać pliki cookie poprzez zmianę ustawień 

przeglądarki. Można również dostosować ustawienia przeglądarki dla różnych stron 

internetowych i aplikacji, a większość najczęściej używanych przeglądarek umożliwia 

wybranie różnych ustawień dla własnościowych plików cookie i plików cookie stron 

trzecich. Należy pamiętać, że całkowite lub częściowe wyłączenie plików cookie 

technicznych może mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie opcji zarezerwowanych 

dla zarejestrowanych użytkowników, podczas gdy wyłączenie plików cookie stron 

trzecich lub profilowanie w żaden sposób nie wpłynie na jakość przeglądania stron 

internetowych przez użytkownika. Dla ułatwienia poniżej zamieszczono linki do stron 

internetowych głównych przeglądarek, które zawierają instrukcje dotyczące usuwania 

plików cookie: 

Internet Explorer | Firefox | Chrome | Safari  

https://www.criteo.com/cookie-policy/
mailto:privacy@furla.com
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en-GB
https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/cookies/


 

 

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak ograniczyć stosowanie plików cookie, odwiedź 

stronę internetową: 

www.youronlinechoices.com 

www.networkadvertising.org/choices/ 

 

http://www.youronlinechoices.com/
http://www.networkadvertising.org/choices/

