
 

  

Nazwa pliku Cookie  Typ W jakim celu jest on niezbędny dla strony 

internetowej oraz jaka funkcjonalność 

oferuje użytkownikowi? 
  
Do jakich danych ma dostęp? 
  

Okres funkcjonowania 

Futureal-cookiepolicy Plik cookie stosowany przez Futureal 

(własny plik cookie). 
  
Domena: .futurealgroup.com 
  

Plik cookie stosowany do zapisywania 

ustawienia cookies użytkownika. 
  

1 miesiąc 

wp-Settings- Plik cookie stosowany przez Futureal 

(własny plik cookie). 
  
Domena: .futurealgroup.com 
  

Plik cookie stosowany do dostosowywania 

widoku interfejsu administracyjnego 

(przeznaczony wyłącznie dla 

administratorów). Interfejs administracyjny 

jest problematycznym obszarem strony, w 

którym konfigurowane i obsługiwane są: 

konstrukcja, edycja, zmiany, wygląd oraz 

inne cechy witryny, jak również w którym 

publikowane są skompletowane treści. 
Do interfejsu administracyjnego mają dostęp 

wyłącznie użytkownicy posiadający 

odpowiednie uprawnienia. 

 
Znany jako „bezpieczny plik cookie”. 
  

1 rok 

wp-settings-time- Plik cookie stosowany przez Futureal 

(własny plik cookie). 
  
Domena: .futurealgroup.com 
  

Plik cookie stosowany do dostosowywania 

widoku interfejsu administracyjnego 

(przeznaczony wyłącznie dla 

administratorów). Interfejs administracyjny 

jest problematycznym obszarem strony, w 

którym konfigurowane i obsługiwane są: 

konstrukcja, edycja, zmiany, wygląd oraz 

1 rok 



Nazwa pliku Cookie  Typ W jakim celu jest on niezbędny dla strony 

internetowej oraz jaka funkcjonalność 

oferuje użytkownikowi? 
  
Do jakich danych ma dostęp? 
  

Okres funkcjonowania 

inne cechy witryny, jak również w którym 

publikowane są skompletowane treści. 
Do interfejsu administracyjnego mają dostęp 

wyłącznie użytkownicy posiadający 

odpowiednie uprawnienia. 

 
Znany jako „bezpieczny plik cookie”. 

_ga Plik cookie stosowany przez Futureal 

(własny plik cookie). 
  
Domena: .futurealgroup.com 
 

Plik cookie powiązany z  Google Universal 

Analytics. Jest on stosowany do 

rozróżniania użytkowników oraz generuje 

dane statystyczne nt. sposobu korzystania ze 

strony przez użytkownika.  

2 lata 

_gid Plik cookie stosowany przez Futureal 

(własny plik cookie). 
  
Domena: .futurealgroup.com 

  

Plik cookie stosowany do 

rozróżniania/rozpoznawania 

użytkowników oraz generuje dane 

statystyczne nt. sposobu korzystania ze 

strony przez użytkownika. 

24 godziny 

_gat_gtag_UA_114120412_1 Plik cookie stosowany przez Futureal 

(własny plik cookie). 
  
Domena: .futurealgroup.com 

  

Plik cookie umożliwiający państwu 

policzenie liczby odwiedzin witryny i ruchu 

po jej zasobach w celu pomiaru i 

doskonalenia osiągów strony przy pomocy 

Google Analytics. 

1 minuta 



Nazwa pliku Cookie  Typ W jakim celu jest on niezbędny dla strony 

internetowej oraz jaka funkcjonalność 

oferuje użytkownikowi? 
  
Do jakich danych ma dostęp? 
  

Okres funkcjonowania 

BizolID Plik cookie stosowany przez dostawców 

usług dla Futureal (plik cookie osoby 

trzeciej).  

 
Domena: .ads.linkedin.com (LinkedIn) 

               

Plik cookie zapisujący unikalny identyfikator, 

który identyfikuje urządzenie powracającego 

użytkownika. ID wykorzystywany jest do 

wyświetlania ukierunkowanych reklam.   

6 miesięcy 

UserMatchHistory Plik cookie stosowany przez dostawców 

usług dla Futureal (plik cookie osoby 

trzeciej).  

 
Domena: .ads.linkedin.com (LinkedIn) 
  

Plik cookie zapisujący unikalny identyfikator, 

który identyfikuje urządzenie powracającego 

użytkownika. ID wykorzystywany jest do 

wyświetlania ukierunkowanych reklam.   

6 miesięcy 

bcookie Plik cookie stosowany przez dostawców 

usług dla Futureal (plik cookie osoby 

trzeciej).  

 
Domena: .linkedin.com (LinkedIn) 
  

Plik cookie przeznaczony do wskazywania 

przycisków Udostępnij  oraz do 

udostępniania treści bezpośrednio ze strony 

internetowej. 
  

1 rok 

bscookie Plik cookie stosowany przez dostawców 

usług dla Futureal (plik cookie osoby 

trzeciej).  

 

 
Domena: .linkedin.com (LinkedIn) 
  

Plik cookie przeznaczony do wskazywania 

przycisków Udostępnij oraz do udostępniania 

treści bezpośrednio ze strony internetowej. 
 

1 rok 



Nazwa pliku Cookie  Typ W jakim celu jest on niezbędny dla strony 

internetowej oraz jaka funkcjonalność 

oferuje użytkownikowi? 
  
Do jakich danych ma dostęp? 
  

Okres funkcjonowania 

lang Plik cookie stosowany przez dostawców 

usług dla Futureal (plik cookie osoby 

trzeciej).  

 

 
Domena: .linkedin.com (LinkedIn) 
  

Plik cookie przeznaczony do wskazywania 

przycisków Udostępnij oraz do udostępniania 

treści bezpośrednio ze strony internetowej. 
 

1 rok 

PHPSESSID Plik cookie stosowany przez dostawców 

usług dla Futureal (plik cookie osoby 

trzeciej).  

 
  
Domena: .futurealgroup.com 

Plik cookie ma na celu identyfikację działań 

użytkownika na witrynie. 
  

Działania użytkownika w trakcie 

(sesji) strony. Działania użytkownika 

w trakcie (sesji) strony. Pliki cookies 

skonfigurowane w tym celu są 

automatycznie usuwane przy 

zamknięciu strony internetowej. 
  

  


