
 

 

Polityka Plików Cookies dostępnych na stronach CORAB S.A.: 
 

• https://szkolenia.corab.pl/ 
• https://shopb2b.corab.pl/ 
• https://en.shopb2b.corab.pl/ 
• https://sat.corab.pl/ 
• https://program.corab.pl 
• https://net.corab.pl/ 
• https://corab.pl/ 
• https://de.corab.pl 
• https://en.corab.pl/  
• https://panel.projektanta.corab.pl  

 
 

 
Wersja 01 

Data publikacji  08.02.2023 
 
 

Dzień dobry! 
 
Cieszymy się, że Państwo podobnie jak my dbają o ochronę danych, dlatego zachęcamy do zapoznania się 
z przygotowanym dokumentem. Są w nim zawarte zasady wykorzystania plików cookies i innych 
technologii marketingowych w związku z korzystaniem z naszych stron internetowych. 
Nasza działalność będzie się rozwijać. Razem z nią rozwijać się będą nasze strony internetowe oraz Polityka 
Plików Cookies. Wobec powyższego zachęcamy do zaglądania do tej zakładki regularnie.  
 
Dla Państwa wygody na początku dokumentu podajemy informację o aktualizacji Polityki Plików Cookies. 
 
 
SPIS TREŚCI  

1. Czym są pliki cookies? 
2. Dlaczego pliki cookies pojawiają się na stronach CORAB S.A.? 
3. Skąd pochodzą pliki cookies na stronach CORAB S.A.? 
4. Jak długo przechowywane są pliki cookies na stronach CORAB S.A? 
5. Jakie pliki cookies pojawiają się na stronach CORAB S.A? 
6. Co jeszcze powinni Państwo wiedzieć o plikach cookies i technologiach marketingowych na 

stronach CORAB S.A? 
 
 
Czym są pliki cookies? 
 

1. Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu, z którego Państwo 
korzystają, przeglądając strony internetowe oraz wszelkie inne podobne technologie służące do 
zbierania informacji o Państwa aktywności na stronach internetowych. 

2. Podczas pierwszej wizyty na stronach CORAB S.A wyświetlana jest informacja na temat stosowania 
plików cookies. Wtedy mogą Państwo wyrazić zgodę, na jakie pliki cookies Państwo zezwalają. 

3. Kiedy Państwo kolejny raz odwiedzą nasze strony internetowe, to witryna rozpozna Państwa 
urządzenie, z którego już wcześniej Państwo nas odwiedzali, dlatego może odczytać parametry 
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zapisanych już plików cookies, w ten sposób „ciasteczka” ułatwiają korzystanie z wcześniej 
odwiedzonych stron internetowych oraz w innych celach wskazanych dalej w niniejszej Polityce.  

4. W dalszej części Polityki również wskazaliśmy nazwy wykorzystywanych plików cookies przez strony 
CORAB S.A, ich rodzaj, ważność (czas przechowywania na Państwa urządzeniu) oraz ich cel.  

 
 
Dlaczego pliki cookies pojawiają się na stronach CORAB S.A? 
 

1. Pliki cookies są wykorzystywane przede wszystkim, aby Państwo mogli korzystać z naszych stron 
internetowych w pełnej okazałości. „Ciasteczka” są również wykorzystywane przez nas w celach 
analitycznych i marketingowych, aby nasze strony internetowe były jeszcze bardziej dla Państwa 
przydatne i funkcjonalne. Na pliki cookies analityczne i marketingowe potrzebujemy Państwa 
zgody, podczas pierwszych odwiedzin na naszej stronie. 

2. Chcielibyśmy, aby korzystanie z naszych stron internetowych było wygodne, przejrzyste i 
najbardziej dopasowane, aby mogli Państwo sprawnie znaleźć to, co Państwa najbardziej 
interesuje, dlatego nasze strony korzystają z różnych plików cookies.  

3. Podkreślamy, iż niektóre pliki cookies są niezbędne dla działania stron CORAB S.A. 
 
Skąd pochodzą pliki cookies na stronach CORAB S.A? 
 

1. Pliki cookies na stronach CORAB S.A mogą być odczytywane przez nas („cookies własne”, które 
wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania naszych stron), a także przez systemy 
należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy („cookies zewnętrzne”). Źródło 
poszczególnych plików zostało przedstawione w dalszej części niniejszej Polityki. 

2. Cookies dostawców zewnętrznych mogą służyć do personalizacji treści, pomiaru reklam i treści, 
analizowania informacji na temat ich odbiorców i rozwój ich produktów. 

 
 
Jak długo przechowywane są pliki cookies występujące na stronach CORAB S.A? 
 

1. Cookies mogą być usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej („Cookies sesyjne”), a także 
mogą być zachowywane na Państwa urządzeniu i pozwalają na rozpoznanie Państwa przeglądarki 
przy następnej wizycie na naszych stronach („cookies trwałe”).  

2. Czas przechowywania poszczególnych plików cookies został wskazany jako „Ważność” w dalszej 
części niniejszej Polityki. 

 
 
Jakie pliki cookies pojawiają się na stronach CORAB S.A? 
 
 

1. Niezbędne – w celu zapewnienia dostępu do stron CORAB S.A. oraz ich podstawowych funkcji: 
 

• na stronie https://corab.pl/ 
 

 

Nazwa Rodzaj Ważność Cel 

bundles-cookie-consent Niezbędny 13 miesięcy Plik umieszczany przez witrynę w 

https://corab.pl/


 

 

celu przechowywania zgody na 
cookies.  

 
•  na stronie https://en.corab.pl/  

 

Nazwa Rodzaj Ważność Cel 

bundles-cookie-consent Niezbędny 13 miesięcy Plik umieszczany przez witrynę w 
celu przechowywania zgody na 
cookies.  

 
• na stronie https://de.corab.pl 

 

Nazwa Rodzaj Ważność Cel 

bundles-cookie-consent Niezbędny 13 miesięcy Plik umieszczany przez witrynę w 
celu przechowywania zgody na 
cookies.  

 
• na stronie https://szkolenia.corab.pl/ 

 

Nazwa Rodzaj Ważność Cel 

ba_eu_cookie_law Niezbędny 1 rok Plik umieszczany przez witrynę. 
Pochodzi z modułu do 
zarządzania zgodami na cookies. 

 

• na stronie https://shopb2b.corab.pl/ 
 

 

Nazwa Rodzaj Ważność Cel 

mage-cache-sessid Niezbędny 1 h Ciastko odpowiadające za 
czyszczenie pamięci podręcznej. 

mage-cache-storage Niezbędny sesja Plik cookie uruchamiający 
czyszczenie lokalnej pamięci 
podręcznej. 

mage-cache-storage-
section-invalidation 

Niezbędny sesja Wymusza lokalne 
przechowywanie określonych 
sekcji treści, które powinny zostać 
unieważnione. 
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mage-messages Niezbędny 1h Monitoruje komunikaty o błędach 
i inne powiadomienia 
wyświetlane użytkownikowi, takie 
jak komunikat o zgodzie na pliki 
cookie. Wiadomość jest usuwana 
z pliku cookie po wyświetleniu jej 
kupującemu. 

 
 

• na stronie https://en.shopb2b.corab.pl/ 
 

Nazwa Rodzaj Ważność Cel 

mage-cache-sessid Niezbędny 1 h Ciastko odpowiadające za 
czyszczenie pamięci podręcznej. 

mage-cache-storage Niezbędny sesja Plik cookie uruchamiający 
czyszczenie lokalnej pamięci 
podręcznej. 

mage-cache-storage-
section-invalidation 

Niezbędny sesja Wymusza lokalne 
przechowywanie określonych 
sekcji treści, które powinny zostać 
unieważnione. 

mage-messages Niezbędny 1h Monitoruje komunikaty o błędach 
i inne powiadomienia 
wyświetlane użytkownikowi, takie 
jak komunikat o zgodzie na pliki 
cookie. Wiadomość jest usuwana 
z pliku cookie po wyświetleniu jej 
kupującemu. 

X-Magento-Vary Niezbędny 2h Ustawienie konfiguracji 

poprawiające wydajność 

podczas korzystania z 

buforowania zawartości 

statycznej Varnish. 

 

 
• na stronie https://program.corab.pl 

 

Nazwa Rodzaj Ważność Cel 

mage-cache-sessid Niezbędny 1 h Ciastko odpowiadające za 
czyszczenie pamięci podręcznej. 

https://en.shopb2b.corab.pl/
https://program.corab.pl/


 

 

mage-cache-storage Niezbędny sesja Plik cookie uruchamiający 
czyszczenie lokalnej pamięci 
podręcznej. 

mage-cache-storage-
section-invalidation 

Niezbędny sesja Wymusza lokalne 
przechowywanie określonych 
sekcji treści, które powinny zostać 
unieważnione. 

mage-messages Niezbędny 1h Monitoruje komunikaty o błędach 
i inne powiadomienia 
wyświetlane użytkownikowi, takie 
jak komunikat o zgodzie na pliki 
cookie. Wiadomość jest usuwana 
z pliku cookie po wyświetleniu jej 
kupującemu. 

_pk_testcookie_domain Niezbędny 1 dzień Ten plik cookie określa, czy 
przeglądarka akceptuje pliki 
cookie. 

 
• na stronie https://panel.projektanta.corab.pl  

 

Nazwa Rodzaj Ważność Cel 

mage-cache-sessid Niezbędny 1 h Ciastko odpowiadające za 
czyszczenie pamięci podręcznej. 

bundles-cookie-consent Niezbędny 13 miesięcy Plik umieszczany przez witrynę w 
celu przechowywania zgody na 
cookies.  

 
 

2. Analityczne i statystyczne – w celu zbierania informacji, w jaki sposób osoby odwiedzające nasze 
strony z nich korzystają, np. ile razy je odwiedzają, skąd przybyły, jak poruszają się na 
poszczególnych stronach, dzięki czemu możemy udoskonalać nasze działania w sieci: 

 
• na stronie https://corab.pl/ 

 
 

Nazwa Rodzaj Ważność Cel 

dpr Analityczny i 
statystyczny 

7 dni Ten plik cookie jest używany przez 
Facebook do celów badania 
wydajności. 

_ga Statystyczny 2 lata Plik cookie używany przez Google 
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Analytics, który rejestruje 
unikalny, losowo wygenerowany 
identyfikator użytkownika, który 
służy do generowania 
anonimowych danych 
statystycznych dotyczących 
sposobu, w jaki odwiedzający 
korzysta ze strony internetowej 
(m.in. służy do obliczania danych 
dotyczących odwiedzających, 
sesji, kampanii i obserwacji 
wykorzystania witryny w celu 
sporządzenia raportu 
analitycznego strony 
internetowej). Plik cookie jest 
umieszczony przez Google 
Analytics. 

_ga_* Statystyczny 1 rok Plik cookie używany przez Google 
Analytics, który rejestruje 
unikalny, losowo wygenerowany 
identyfikator użytkownika, który 
służy do generowania 
anonimowych danych 
statystycznych dotyczących 
liczby wyświetleń danej strony. 
Plik cookie jest umieszczony przez 
Google Analytics. 

_gac_UA-* Statystyczny 90 dni Pik cookie używany przez Google 
Ads. Plik ten generuje losowy 
identyfikator użytkownika, który 
zbiera anonimowe dany 
statystyczne o zdarzeniach 
zdefiniowanych jako istotne dla 
właściciela witryny. Plik ten 
współdziała z Google Analytics. 

_gid Statystyczny 1 dzień Plik cookie używany przez Google 
Analytics, który rejestruje 
unikalny, losowo wygenerowany 
identyfikator użytkownika, który 
służy do generowania 
anonimowych danych 
statystycznych dotyczących 
sposobu, w jaki odwiedzający 
korzysta ze strony internetowej 
(m.in. liczby odwiedzających, 
źródła, z którego pochodzą, liczbie 



 

 

odwiedzonych podstron). 
Plik cookie jest umieszczony przez 
Google Analytics. 

_gat Statystyczny 1 dzień Plik cookie używany przez Google 
Analytics do ograniczania ilości i 
szybkości żądań. 
Plik cookie jest umieszczony przez 
Google Analytics. 
 

_gat_UA_* Statystyczny 1 minuta Plik cookie używany przez Google 
Analytics, który pozwala mierzyć, 
w jaki sposób użytkownicy 
wchodzą w interakcję z moją 
stroną internetową, tj. jak dany 
użytkownik nawiguje między 
odwiedzonymi stronami 
internetowymi, zapisując na 
przykład adres URL konkretnej 
podstrony. 
Plik cookie jest umieszczony przez 
Google Analytics. 
 

_gid Statystyczny 1 dzień Plik cookie używany przez Google 
Analytics, który rejestruje 
unikalny, losowo wygenerowany 
identyfikator użytkownika, który 
służy do generowania 
anonimowych danych 
statystycznych dotyczących 
sposobu, w jaki odwiedzający 
korzysta ze strony internetowej 
(m.in. liczby odwiedzających, 
źródła z którego pochodzą, liczbie 
odwiedzonych podstron). 
Plik cookie jest umieszczony przez 
Google Analytics. 

_hjAbsoluteSessionInProgr
ess 

Statystyczny sesja Plik cookie umieszczany przez 
HotJar służący do wykrycia 
pierwszej unikalnej sesji 
użytkownika. 

_hjFirstSeen Statystyczny sesja Plik cookie umieszczany prz 
HotJar służący do identyfikacji 
pierwszej sesji uzytkownika. 
Przechowuje takie dane jak: co 



 

 

uzytkownik zobaczył jako 
pierwsze. Jest używany przez filtry 
nagrywania do identyfikowania 
nowych sesji użytkownika. 

_hjIncludedInPageviewSa
mple 

Statystyczny sesja Ten plik cookie jest umieszczany 
przez Hotjar, aby informować, czy 
dany użytkownik jest objęty 
próbkowaniem danych 
określonym przez limit odsłon 
danej witryny. 

_hjIncludedInSessionSam
ple 

Statystyczny sesja Ten plik cookie jest używany przez 
Hotjar, aby poinformować, czy 
dany użytkownik jest objęty 
próbkowaniem danych 
określonym przez dzienny limit 
sesji danej witryny. 

_hjSessionUser_* Statystyczny 1 rok Plik cookie umieszczany przez 
Hotjar. Generuje on unikalny 
losowy identyfikator użytkownika, 
do którego przypisuje dane 
zebrane podczas sesji. 

ln_or Analityczny 1 dzień Używany do określenia, czy 
można przeprowadzić analizę 
Oribi na konkretnej domenie 

AnalyticsSyncHistory Analityczny 30 dni Plik cookie umieszczany przez 
LinkedIn. Pozwala przechowywać 
informację o czasie 
synchronizacji z plikiem cookie 
lms_analytics 

_ueuuid Analityczny 2 lata Umożliwia przechowywanie 
informacji o użytkowniku, jego 
preferencjach dotyczących 
przyszłych wizyt, ruchu w witrynie i 
interakcji z witryną w celu 
zaoferowania lepszych wrażeń i 
narzędzi w przyszłości. Dodawany 
przez portal user.com 

 
• na stronie https://en.corab.pl/  

 

Nazwa Rodzaj Ważność Cel 

dpr Analityczny i 7 dni Ten plik cookie jest używany przez 
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statystyczny Facebook do celów badania 
wydajności. 

_ga Statystyczny 2 lata Plik cookie używany przez Google 
Analytics, który rejestruje 
unikalny, losowo wygenerowany 
identyfikator użytkownika, który 
służy do generowania 
anonimowych danych 
statystycznych dotyczących 
sposobu, w jaki odwiedzający 
korzysta ze strony internetowej 
(m.in. służy do obliczania danych 
dotyczących odwiedzających, 
sesji, kampanii i obserwacji 
wykorzystania witryny w celu 
sporządzenia raportu 
analitycznego strony 
internetowej). Plik cookie jest 
umieszczony przez Google 
Analytics. 

_ga_* Statystyczny 1 rok Plik cookie używany przez Google 
Analytics, który rejestruje 
unikalny, losowo wygenerowany 
identyfikator użytkownika, który 
służy do generowania 
anonimowych danych 
statystycznych dotyczących 
liczby wyświetleń danej strony. 
Plik cookie jest umieszczony przez 
Google Analytics. 

_gac_UA-* Statystyczny 90 dni Pik cookie używany przez Google 
Ads. Plik ten generuje losowy 
identyfikator użytkownika, który 
zbiera anonimowe dany 
statystyczne o zdarzeniach 
zdefiniowanych jako istotne dla 
właściciela witryny. Plik ten 
współdziała z Google Analytics. 

_gid Statystyczny 1 dzień Plik cookie używany przez Google 
Analytics, który rejestruje 
unikalny, losowo wygenerowany 
identyfikator użytkownika, który 
służy do generowania 
anonimowych danych 
statystycznych dotyczących 



 

 

sposobu, w jaki odwiedzający 
korzysta ze strony internetowej 
(m.in. liczby odwiedzających, 
źródła, z którego pochodzą, liczbie 
odwiedzonych podstron). 
Plik cookie jest umieszczony przez 
Google Analytics. 

_gat Statystyczny 1 dzień Plik cookie używany przez Google 
Analytics do ograniczania ilości i 
szybkości żądań. 
Plik cookie jest umieszczony przez 
Google Analytics. 
 

_gat_UA_* Statystyczny 1 minuta Plik cookie używany przez Google 
Analytics, który pozwala mierzyć, 
w jaki sposób użytkownicy 
wchodzą w interakcję z moją 
stroną internetową, tj. jak dany 
użytkownik nawiguje między 
odwiedzonymi stronami 
internetowymi, zapisując na 
przykład adres URL konkretnej 
podstrony. 
Plik cookie jest umieszczony przez 
Google Analytics. 
 

_hjAbsoluteSessionInProgr
ess 

Statystyczny sesja Plik cookie umieszczany przez 
HotJar służący do wykrycia 
pierwszej unikalnej sesji 
użytkownika. 

_hjFirstSeen Statystyczny sesja Plik cookie umieszczany prz 
HotJar służący do identyfikacji 
pierwszej sesji uzytkownika. 
Przechowuje takie dane jak: co 
uzytkownik zobaczył jako 
pierwsze. Jest używany przez filtry 
nagrywania do identyfikowania 
nowych sesji użytkownika. 

_hjIncludedInPageviewSa
mple 

Statystyczny sesja Ten plik cookie jest umieszczany 
przez Hotjar, aby informować, czy 
dany użytkownik jest objęty 
próbkowaniem danych 
określonym przez limit odsłon 
danej witryny. 



 

 

_hjIncludedInSessionSam
ple 

Statystyczny sesja Ten plik cookie jest używany przez 
Hotjar, aby poinformować, czy 
dany użytkownik jest objęty 
próbkowaniem danych 
określonym przez dzienny limit 
sesji danej witryny. 

_hjSessionUser_* Statystyczny 1 rok Plik cookie umieszczany przez 
Hotjar. Generuje on unikalny 
losowy identyfikator użytkownika, 
do którego przypisuje dane 
zebrane podczas sesji. 

ln_or Analityczny 1 dzień Używany do określenia, czy 
można przeprowadzić analizę 
Oribi na konkretnej domenie 

AnalyticsSyncHistory Analityczny 30 dni Plik cookie umieszczany przez 
LinkedIn. Pozwala przechowywać 
informację o czasie 
synchronizacji z plikiem cookie 
lms_analytics 

_ueuuid Analityczny 2 lata Umożliwia przechowywanie 
informacji o użytkowniku, jego 
preferencjach dotyczących 
przyszłych wizyt, ruchu w witrynie i 
interakcji z witryną w celu 
zaoferowania lepszych wrażeń i 
narzędzi w przyszłości. Dodawany 
przez portal user.com 

 
•  na stronie https://de.corab.pl/ 

 

Nazwa Rodzaj Ważność Cel 

_ga Statystyczny 2 lata Plik cookie używany przez Google 
Analytics, który rejestruje 
unikalny, losowo wygenerowany 
identyfikator użytkownika, który 
służy do generowania 
anonimowych danych 
statystycznych dotyczących 
sposobu, w jaki odwiedzający 
korzysta ze strony internetowej 
(m.in. służy do obliczania danych 
dotyczących odwiedzających, 
sesji, kampanii i obserwacji 

https://de.corab.pl/


 

 

wykorzystania witryny w celu 
sporządzenia raportu 
analitycznego strony 
internetowej). Plik cookie jest 
umieszczony przez Google 
Analytics. 

_ga_* Statystyczny 1 rok Plik cookie używany przez Google 
Analytics, który rejestruje 
unikalny, losowo wygenerowany 
identyfikator użytkownika, który 
służy do generowania 
anonimowych danych 
statystycznych dotyczących 
liczby wyświetleń danej strony. 
Plik cookie jest umieszczony przez 
Google Analytics. 

_gac_UA-* Statystyczny 90 dni Pik cookie używany przez Google 
Ads. Plik ten generuje losowy 
identyfikator użytkownika, który 
zbiera anonimowe dany 
statystyczne o zdarzeniach 
zdefiniowanych jako istotne dla 
właściciela witryny. Plik ten 
współdziała z Google Analytics. 

_gid Statystyczny 1 dzień Plik cookie używany przez Google 
Analytics, który rejestruje 
unikalny, losowo wygenerowany 
identyfikator użytkownika, który 
służy do generowania 
anonimowych danych 
statystycznych dotyczących 
sposobu, w jaki odwiedzający 
korzysta ze strony internetowej 
(m.in. liczby odwiedzających, 
źródła, z którego pochodzą, liczbie 
odwiedzonych podstron). 
Plik cookie jest umieszczony przez 
Google Analytics. 

_hjAbsoluteSessionInProgr
ess 

Statystyczny sesja Plik cookie umieszczany przez 
HotJar służący do wykrycia 
pierwszej unikalnej sesji 
użytkownika. 

_hjFirstSeen Statystyczny sesja Plik cookie umieszczany prz 
HotJar służący do identyfikacji 



 

 

pierwszej sesji użytkownika. 
Przechowuje takie dane jak: co 
użytkownik zobaczył jako 
pierwsze. Jest używany przez filtry 
nagrywania do identyfikowania 
nowych sesji użytkownika. 

_hjIncludedInPageviewSa
mple 

Statystyczny sesja Ten plik cookie jest umieszczany 
przez Hotjar, aby informować, czy 
dany użytkownik jest objęty 
próbkowaniem danych 
określonym przez limit odsłon 
danej witryny. 

_hjIncludedInSessionSam
ple 

Statystyczny sesja Ten plik cookie jest używany przez 
Hotjar, aby poinformować, czy 
dany użytkownik jest objęty 
próbkowaniem danych 
określonym przez dzienny limit 
sesji danej witryny. 

_hjSessionUser_* Statystyczny 1 rok Plik cookie umieszczany przez 
Hotjar. Generuje on unikalny 
losowy identyfikator użytkownika, 
do którego przypisuje dane 
zebrane podczas sesji. 

 
• na stronie https://net.corab.pl/ 

 

Nazwa Rodzaj Ważność Cel 

_ga Statystyczny 2 lata Plik cookie używany przez Google 
Analytics, który rejestruje 
unikalny, losowo wygenerowany 
identyfikator użytkownika, który 
służy do generowania 
anonimowych danych 
statystycznych dotyczących 
sposobu, w jaki odwiedzający 
korzysta ze strony internetowej 
(m.in. służy do obliczania danych 
dotyczących odwiedzających, 
sesji, kampanii i obserwacji 
wykorzystania witryny w celu 
sporządzenia raportu 
analitycznego strony 
internetowej). Plik cookie jest 
umieszczony przez Google 

https://net.corab.pl/


 

 

Analytics. 

_ga_* Statystyczny 1 rok Plik cookie używany przez Google 
Analytics, który rejestruje 
unikalny, losowo wygenerowany 
identyfikator użytkownika, który 
służy do generowania 
anonimowych danych 
statystycznych dotyczących 
liczby wyświetleń danej strony. 
Plik cookie jest umieszczony przez 
Google Analytics. 

_gac_UA-* Statystyczny 90 dni Pik cookie używany przez Google 
Ads. Plik ten generuje losowy 
identyfikator użytkownika, który 
zbiera anonimowe dany 
statystyczne o zdarzeniach 
zdefiniowanych jako istotne dla 
właściciela witryny. Plik ten 
współdziała z Google Analytics. 

_gat Statystyczny 1 dzień Plik cookie używany przez Google 
Analytics do ograniczania ilości i 
szybkości żądań. 
Plik cookie jest umieszczony przez 
Google Analytics. 
 

_gat_UA_* Statystyczny 1 minuta Plik cookie używany przez Google 
Analytics, który pozwala mierzyć, 
w jaki sposób użytkownicy 
wchodzą w interakcję z moją 
stroną internetową, tj. jak dany 
użytkownik nawiguje między 
odwiedzonymi stronami 
internetowymi, zapisując na 
przykład adres URL konkretnej 
podstrony. 
Plik cookie jest umieszczony przez 
Google Analytics. 
 

_gid Statystyczny 1 dzień Plik cookie używany przez Google 
Analytics, który rejestruje 
unikalny, losowo wygenerowany 
identyfikator użytkownika, który 
służy do generowania 
anonimowych danych 



 

 

statystycznych dotyczących 
sposobu, w jaki odwiedzający 
korzysta ze strony internetowej 
(m.in. liczby odwiedzających, 
źródła, z którego pochodzą, liczbie 
odwiedzonych podstron). 
Plik cookie jest umieszczony przez 
Google Analytics. 

_hjAbsoluteSessionInProgr
ess 

Statystyczny sesja Plik cookie umieszczany przez 
HotJar służący do wykrycia 
pierwszej unikalnej sesji 
użytkownika. 

_hjIncludedInPageviewSa
mple 

Statystyczny sesja Ten plik cookie jest umieszczany 
przez Hotjar, aby informować, czy 
dany użytkownik jest objęty 
próbkowaniem danych 
określonym przez limit odsłon 
danej witryny. 

_hjIncludedInSessionSam
ple 

Statystyczny sesja Ten plik cookie jest używany przez 
Hotjar, aby poinformować, czy 
dany użytkownik jest objęty 
próbkowaniem danych 
określonym przez dzienny limit 
sesji danej witryny. 

_hjSessionUser_* Statystyczny 1 rok Plik cookie umieszczany przez 
Hotjar. Generuje on unikalny 
losowy identyfikator użytkownika, 
do którego przypisuje dane 
zebrane podczas sesji. 

 
• na stronie https://sat.corab.eu/ 

 

Nazwa Rodzaj Ważność Cel 

_ga Statystyczny 2 lata Plik cookie używany przez Google 
Analytics, który rejestruje 
unikalny, losowo wygenerowany 
identyfikator użytkownika, który 
służy do generowania 
anonimowych danych 
statystycznych dotyczących 
sposobu, w jaki odwiedzający 
korzysta ze strony internetowej 
(m.in. służy do obliczania danych 

https://sat.corab.eu/


 

 

dotyczących odwiedzających, 
sesji, kampanii i obserwacji 
wykorzystania witryny w celu 
sporządzenia raportu 
analitycznego strony 
internetowej). Plik cookie jest 
umieszczony przez Google 
Analytics. 

_ga_* Statystyczny 1 rok Plik cookie używany przez Google 
Analytics, który rejestruje 
unikalny, losowo wygenerowany 
identyfikator użytkownika, który 
służy do generowania 
anonimowych danych 
statystycznych dotyczących 
liczby wyświetleń danej strony. 
Plik cookie jest umieszczony przez 
Google Analytics. 

_gac_UA-* Statystyczny 90 dni Pik cookie używany przez Google 
Ads. Plik ten generuje losowy 
identyfikator użytkownika, który 
zbiera anonimowe dany 
statystyczne o zdarzeniach 
zdefiniowanych jako istotne dla 
właściciela witryny. Plik ten 
współdziała z Google Analytics. 

_gid Statystyczny 1 dzień Plik cookie używany przez Google 
Analytics, który rejestruje 
unikalny, losowo wygenerowany 
identyfikator użytkownika, który 
służy do generowania 
anonimowych danych 
statystycznych dotyczących 
sposobu, w jaki odwiedzający 
korzysta ze strony internetowej 
(m.in. liczby odwiedzających, 
źródła, z którego pochodzą, liczbie 
odwiedzonych podstron). 
Plik cookie jest umieszczony przez 
Google Analytics. 

 
• na stronie https://szkolenia.corab.pl/ 
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https://szkolenia.corab.pl/


 

 

_ga Statystyczny 2 lata Plik cookie używany przez Google 
Analytics, który rejestruje 
unikalny, losowo wygenerowany 
identyfikator użytkownika, który 
służy do generowania 
anonimowych danych 
statystycznych dotyczących 
sposobu, w jaki odwiedzający 
korzysta ze strony internetowej 
(m.in. służy do obliczania danych 
dotyczących odwiedzających, 
sesji, kampanii i obserwacji 
wykorzystania witryny w celu 
sporządzenia raportu 
analitycznego strony 
internetowej). Plik cookie jest 
umieszczony przez Google 
Analytics. 

_ga_* Statystyczny 1 rok Plik cookie używany przez Google 
Analytics, który rejestruje 
unikalny, losowo wygenerowany 
identyfikator użytkownika, który 
służy do generowania 
anonimowych danych 
statystycznych dotyczących 
liczby wyświetleń danej strony. 
Plik cookie jest umieszczony przez 
Google Analytics. 

_gac_UA-* Statystyczny 90 dni Pik cookie używany przez Google 
Ads. Plik ten generuje losowy 
identyfikator użytkownika, który 
zbiera anonimowe dany 
statystyczne o zdarzeniach 
zdefiniowanych jako istotne dla 
właściciela witryny. Plik ten 
współdziała z Google Analytics. 

_gid Statystyczny 1 dzień Plik cookie używany przez Google 
Analytics, który rejestruje 
unikalny, losowo wygenerowany 
identyfikator użytkownika, który 
służy do generowania 
anonimowych danych 
statystycznych dotyczących 
sposobu, w jaki odwiedzający 
korzysta ze strony internetowej 
(m.in. liczby odwiedzających, 



 

 

źródła, z którego pochodzą, liczbie 
odwiedzonych podstron). 
Plik cookie jest umieszczony przez 
Google Analytics. 

_hjAbsoluteSessionInProgr
ess 

Statystyczny sesja Plik cookie umieszczany przez 
HotJar służący do wykrycia 
pierwszej unikalnej sesji 
użytkownika. 

_hjFirstSeen Statystyczny sesja Plik cookie umieszczany prz 
HotJar służący do identyfikacji 
pierwszej sesji uzytkownika. 
Przechowuje takie dane jak: co 
uzytkownik zobaczył jako 
pierwsze. Jest używany przez filtry 
nagrywania do identyfikowania 
nowych sesji użytkownika. 

_hjIncludedInPageviewSa
mple 

Statystyczny sesja Ten plik cookie jest umieszczany 
przez Hotjar, aby informować, czy 
dany użytkownik jest objęty 
próbkowaniem danych 
określonym przez limit odsłon 
danej witryny. 

_hjIncludedInSessionSam
ple 

Statystyczny sesja Ten plik cookie jest używany przez 
Hotjar, aby poinformować, czy 
dany użytkownik jest objęty 
próbkowaniem danych 
określonym przez dzienny limit 
sesji danej witryny. 

_hjSessionUser_* Statystyczny 1 rok Plik cookie umieszczany przez 
Hotjar. Generuje on unikalny 
losowy identyfikator użytkownika, 
do którego przypisuje dane 
zebrane podczas sesji. 

_ueuuid Analityczny 2 lata Umożliwia przechowywanie 
informacji o użytkowniku, jego 
preferencjach dotyczących 
przyszłych wizyt, ruchu w witrynie i 
interakcji z witryną w celu 
zaoferowania lepszych wrażeń i 
narzędzi w przyszłości. Dodawany 
przez portal user.com 

 
• na stronie https://shopb2b.corab.pl/ 

https://shopb2b.corab.pl/


 

 

 

Nazwa Rodzaj Ważność Cel 

_ga Statystyczny 2 lata Plik cookie używany przez Google 
Analytics, który rejestruje 
unikalny, losowo wygenerowany 
identyfikator użytkownika, który 
służy do generowania 
anonimowych danych 
statystycznych dotyczących 
sposobu, w jaki odwiedzający 
korzysta ze strony internetowej 
(m.in. służy do obliczania danych 
dotyczących odwiedzających, 
sesji, kampanii i obserwacji 
wykorzystania witryny w celu 
sporządzenia raportu 
analitycznego strony 
internetowej). Plik cookie jest 
umieszczony przez Google 
Analytics. 

_ga_* Statystyczny 1 rok Plik cookie używany przez Google 
Analytics, który rejestruje 
unikalny, losowo wygenerowany 
identyfikator użytkownika, który 
służy do generowania 
anonimowych danych 
statystycznych dotyczących 
liczby wyświetleń danej strony. 
Plik cookie jest umieszczony przez 
Google Analytics. 

_gac_UA-* Statystyczny 90 dni Pik cookie używany przez Google 
Ads. Plik ten generuje losowy 
identyfikator użytkownika, który 
zbiera anonimowe dany 
statystyczne o zdarzeniach 
zdefiniowanych jako istotne dla 
właściciela witryny. Plik ten 
współdziała z Google Analytics. 

_gat_UA_* Statystyczny 1 minuta Plik cookie używany przez Google 
Analytics, który pozwala mierzyć, 
w jaki sposób użytkownicy 
wchodzą w interakcję z moją 
stroną internetową, tj. jak dany 
użytkownik nawiguje między 
odwiedzonymi stronami 



 

 

internetowymi, zapisując na 
przykład adres URL konkretnej 
podstrony. 
Plik cookie jest umieszczony przez 
Google Analytics. 
 

_gid Statystyczny 1 dzień Plik cookie używany przez Google 
Analytics, który rejestruje 
unikalny, losowo wygenerowany 
identyfikator użytkownika, który 
służy do generowania 
anonimowych danych 
statystycznych dotyczących 
sposobu, w jaki odwiedzający 
korzysta ze strony internetowej 
(m.in. liczby odwiedzających, 
źródła, z którego pochodzą, liczbie 
odwiedzonych podstron). 
Plik cookie jest umieszczony przez 
Google Analytics. 

_hjAbsoluteSessionInProgr
ess 

Statystyczny sesja Plik cookie umieszczany przez 
HotJar służący do wykrycia 
pierwszej unikalnej sesji 
użytkownika. 

_hjFirstSeen Statystyczny sesja Plik cookie umieszczany prz 
HotJar służący do identyfikacji 
pierwszej sesji uzytkownika. 
Przechowuje takie dane jak: co 
uzytkownik zobaczył jako 
pierwsze. Jest używany przez filtry 
nagrywania do identyfikowania 
nowych sesji użytkownika. 

_hjIncludedInPageviewSa
mple 

Statystyczny sesja Ten plik cookie jest umieszczany 
przez Hotjar, aby informować, czy 
dany użytkownik jest objęty 
próbkowaniem danych 
określonym przez limit odsłon 
danej witryny. 

_hjIncludedInSessionSam
ple 

Statystyczny sesja Ten plik cookie jest używany przez 
Hotjar, aby poinformować, czy 
dany użytkownik jest objęty 
próbkowaniem danych 
określonym przez dzienny limit 
sesji danej witryny. 



 

 

_hjSessionUser_* Statystyczny 1 rok Plik cookie umieszczany przez 
Hotjar. Generuje on unikalny 
losowy identyfikator użytkownika, 
do którego przypisuje dane 
zebrane podczas sesji. 

_ueuuid Analityczny 2 lata Umożliwia przechowywanie 
informacji o użytkowniku, jego 
preferencjach dotyczących 
przyszłych wizyt, ruchu w witrynie i 
interakcji z witryną w celu 
zaoferowania lepszych wrażeń i 
narzędzi w przyszłości. Dodawany 
przez portal user.com 

wp_customerGroup Statystyczny trwały Rejestruje, czy użytkownik jest 
zalogowany. Pozwala to 
właścicielowi witryny 
uniemożliwić dostęp do części 
witryny w zależności od statusu 
zalogowania użytkownika. 

wp_customerId Statystyczny trwały Ten plik cookie pozwala nam 
zliczać wizyty i źródła ruchu, dzięki 
czemu możemy mierzyć i 
poprawiać wydajność naszej 
witryny. 

 
• na stronie https://en.shopb2b.corab.pl/ 
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_ga Statystyczny 2 lata Plik cookie używany przez Google 
Analytics, który rejestruje 
unikalny, losowo wygenerowany 
identyfikator użytkownika, który 
służy do generowania 
anonimowych danych 
statystycznych dotyczących 
sposobu, w jaki odwiedzający 
korzysta ze strony internetowej 
(m.in. służy do obliczania danych 
dotyczących odwiedzających, 
sesji, kampanii i obserwacji 
wykorzystania witryny w celu 
sporządzenia raportu 
analitycznego strony 
internetowej). Plik cookie jest 

https://en.shopb2b.corab.pl/


 

 

umieszczony przez Google 
Analytics. 

_ga_* Statystyczny 1 rok Plik cookie używany przez Google 
Analytics, który rejestruje 
unikalny, losowo wygenerowany 
identyfikator użytkownika, który 
służy do generowania 
anonimowych danych 
statystycznych dotyczących 
liczby wyświetleń danej strony. 
Plik cookie jest umieszczony przez 
Google Analytics. 

_gac_UA-* Statystyczny 90 dni Pik cookie używany przez Google 
Ads. Plik ten generuje losowy 
identyfikator użytkownika, który 
zbiera anonimowe dany 
statystyczne o zdarzeniach 
zdefiniowanych jako istotne dla 
właściciela witryny. Plik ten 
współdziała z Google Analytics. 

_gat_UA_* Statystyczny 1 minuta Plik cookie używany przez Google 
Analytics, który pozwala mierzyć, 
w jaki sposób użytkownicy 
wchodzą w interakcję z moją 
stroną internetową, tj. jak dany 
użytkownik nawiguje między 
odwiedzonymi stronami 
internetowymi, zapisując na 
przykład adres URL konkretnej 
podstrony. 
Plik cookie jest umieszczony przez 
Google Analytics. 
 

_gid Statystyczny 1 dzień Plik cookie używany przez Google 
Analytics, który rejestruje 
unikalny, losowo wygenerowany 
identyfikator użytkownika, który 
służy do generowania 
anonimowych danych 
statystycznych dotyczących 
sposobu, w jaki odwiedzający 
korzysta ze strony internetowej 
(m.in. liczby odwiedzających, 
źródła, z którego pochodzą, liczbie 
odwiedzonych podstron). 



 

 

Plik cookie jest umieszczony przez 
Google Analytics. 

_hjAbsoluteSessionInProgr
ess 

Statystyczny sesja Plik cookie umieszczany przez 
HotJar służący do wykrycia 
pierwszej unikalnej sesji 
użytkownika. 

_hjFirstSeen Statystyczny sesja Plik cookie umieszczany prz 
HotJar służący do identyfikacji 
pierwszej sesji uzytkownika. 
Przechowuje takie dane jak: co 
uzytkownik zobaczył jako 
pierwsze. Jest używany przez filtry 
nagrywania do identyfikowania 
nowych sesji użytkownika. 

_hjIncludedInPageviewSa
mple 

Statystyczny sesja Ten plik cookie jest umieszczany 
przez Hotjar, aby informować, czy 
dany użytkownik jest objęty 
próbkowaniem danych 
określonym przez limit odsłon 
danej witryny. 

_hjIncludedInSessionSam
ple 

Statystyczny sesja Ten plik cookie jest używany przez 
Hotjar, aby poinformować, czy 
dany użytkownik jest objęty 
próbkowaniem danych 
określonym przez dzienny limit 
sesji danej witryny. 

_hjSessionUser_* Statystyczny 1 rok Plik cookie umieszczany przez 
Hotjar. Generuje on unikalny 
losowy identyfikator użytkownika, 
do którego przypisuje dane 
zebrane podczas sesji. 

_ueuuid Analityczny 2 lata Umożliwia przechowywanie 
informacji o użytkowniku, jego 
preferencjach dotyczących 
przyszłych wizyt, ruchu w witrynie i 
interakcji z witryną w celu 
zaoferowania lepszych wrażeń i 
narzędzi w przyszłości. Dodawany 
przez portal user.com 

wp_customerGroup Statystyczny trwały Rejestruje, czy użytkownik jest 
zalogowany. Pozwala to 
właścicielowi witryny 
uniemożliwić dostęp do części 



 

 

witryny w zależności od statusu 
zalogowania użytkownika. 

wp_customerId Statystyczny trwały Ten plik cookie pozwala nam 
zliczać wizyty i źródła ruchu, dzięki 
czemu możemy mierzyć i 
poprawiać wydajność naszej 
witryny. 

 
• na stronie https://program.corab.pl 
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_ga Statystyczny 2 lata Plik cookie używany przez Google 
Analytics, który rejestruje 
unikalny, losowo wygenerowany 
identyfikator użytkownika, który 
służy do generowania 
anonimowych danych 
statystycznych dotyczących 
sposobu, w jaki odwiedzający 
korzysta ze strony internetowej 
(m.in. służy do obliczania danych 
dotyczących odwiedzających, 
sesji, kampanii i obserwacji 
wykorzystania witryny w celu 
sporządzenia raportu 
analitycznego strony 
internetowej). Plik cookie jest 
umieszczony przez Google 
Analytics. 

_ga_* Statystyczny 1 rok Plik cookie używany przez Google 
Analytics, który rejestruje 
unikalny, losowo wygenerowany 
identyfikator użytkownika, który 
służy do generowania 
anonimowych danych 
statystycznych dotyczących 
liczby wyświetleń danej strony. 
Plik cookie jest umieszczony przez 
Google Analytics. 

_gac_UA-* Statystyczny 90 dni Pik cookie używany przez Google 
Ads. Plik ten generuje losowy 
identyfikator użytkownika, który 
zbiera anonimowe dany 
statystyczne o zdarzeniach 

https://program.corab.pl/


 

 

zdefiniowanych jako istotne dla 
właściciela witryny. Plik ten 
współdziała z Google Analytics. 

_gat_UA_* Statystyczny 1 minuta Plik cookie używany przez Google 
Analytics, który pozwala mierzyć, 
w jaki sposób użytkownicy 
wchodzą w interakcję z moją 
stroną internetową, tj. jak dany 
użytkownik nawiguje między 
odwiedzonymi stronami 
internetowymi, zapisując na 
przykład adres URL konkretnej 
podstrony. 
Plik cookie jest umieszczony przez 
Google Analytics. 
 

_gid Statystyczny 1 dzień Plik cookie używany przez Google 
Analytics, który rejestruje 
unikalny, losowo wygenerowany 
identyfikator użytkownika, który 
służy do generowania 
anonimowych danych 
statystycznych dotyczących 
sposobu, w jaki odwiedzający 
korzysta ze strony internetowej 
(m.in. liczby odwiedzających, 
źródła, z którego pochodzą, liczbie 
odwiedzonych podstron). 
Plik cookie jest umieszczony przez 
Google Analytics. 

_hjAbsoluteSessionInProgr
ess 

Statystyczny sesja Plik cookie umieszczany przez 
HotJar służący do wykrycia 
pierwszej unikalnej sesji 
użytkownika. 

_hjIncludedInPageviewSa
mple 

Statystyczny sesja Ten plik cookie jest umieszczany 
przez Hotjar, aby informować, czy 
dany użytkownik jest objęty 
próbkowaniem danych 
określonym przez limit odsłon 
danej witryny. 

_hjIncludedInSessionSam
ple 

Statystyczny sesja Ten plik cookie jest używany przez 
Hotjar, aby poinformować, czy 
dany użytkownik jest objęty 
próbkowaniem danych 



 

 

określonym przez dzienny limit 
sesji danej witryny. 

_hjSessionUser_* Statystyczny 1 rok Plik cookie umieszczany przez 
Hotjar. Generuje on unikalny 
losowy identyfikator użytkownika, 
do którego przypisuje dane 
zebrane podczas sesji. 

_ueuuid Analityczny 2 lata Umożliwia przechowywanie 
informacji o użytkowniku, jego 
preferencjach dotyczących 
przyszłych wizyt, ruchu w witrynie i 
interakcji z witryną w celu 
zaoferowania lepszych wrażeń i 
narzędzi w przyszłości. Dodawany 
przez portal user.com 

 
•  na stronie https://panel.projektanta.corab.pl  

 

Nazwa Rodzaj Ważność Cel 

_ga Statystyczny 2 lata Plik cookie używany przez Google 
Analytics, który rejestruje 
unikalny, losowo wygenerowany 
identyfikator użytkownika, który 
służy do generowania 
anonimowych danych 
statystycznych dotyczących 
sposobu, w jaki odwiedzający 
korzysta ze strony internetowej 
(m.in. służy do obliczania danych 
dotyczących odwiedzających, 
sesji, kampanii i obserwacji 
wykorzystania witryny w celu 
sporządzenia raportu 
analitycznego strony 
internetowej). Plik cookie jest 
umieszczony przez Google 
Analytics. 

_ga_* Statystyczny 1 rok Plik cookie używany przez Google 
Analytics, który rejestruje 
unikalny, losowo wygenerowany 
identyfikator użytkownika, który 
służy do generowania 
anonimowych danych 
statystycznych dotyczących 

https://panel.projektanta.corab.pl/


 

 

liczby wyświetleń danej strony. 
Plik cookie jest umieszczony przez 
Google Analytics. 

_gac_UA-* Statystyczny 90 dni Pik cookie używany przez Google 
Ads. Plik ten generuje losowy 
identyfikator użytkownika, który 
zbiera anonimowe dany 
statystyczne o zdarzeniach 
zdefiniowanych jako istotne dla 
właściciela witryny. Plik ten 
współdziała z Google Analytics. 

_gid Statystyczny 1 dzień Plik cookie używany przez Google 
Analytics, który rejestruje 
unikalny, losowo wygenerowany 
identyfikator użytkownika, który 
służy do generowania 
anonimowych danych 
statystycznych dotyczących 
sposobu, w jaki odwiedzający 
korzysta ze strony internetowej 
(m.in. liczby odwiedzających, 
źródła, z którego pochodzą, liczbie 
odwiedzonych podstron). 
Plik cookie jest umieszczony przez 
Google Analytics. 

_hjAbsoluteSessionInProgr
ess 

Statystyczny sesja Plik cookie umieszczany przez 
HotJar służący do wykrycia 
pierwszej unikalnej sesji 
użytkownika. 

_hjFirstSeen Statystyczny sesja Plik cookie umieszczany prz 
HotJar służący do identyfikacji 
pierwszej sesji uzytkownika. 
Przechowuje takie dane jak: co 
uzytkownik zobaczył jako 
pierwsze. Jest używany przez filtry 
nagrywania do identyfikowania 
nowych sesji użytkownika. 

_hjSessionUser_* Statystyczny 1 rok Plik cookie umieszczany przez 
Hotjar. Generuje on unikalny 
losowy identyfikator użytkownika, 
do którego przypisuje dane 
zebrane podczas sesji. 

 



 

 

3. Funkcjonalne – w celu zapamiętywania Państwa preferencji odnośnie do stron internetowych 
CORAB S.A. oraz zapewnienia bezpieczeństwa na naszych stronach: 

 
• na stronie https://corab.pl/ 
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PHPSESSID Funkcjonalny sesja Ten plik cookie jest natywny dla 
aplikacji PHP. Plik cookie służy do 
przechowywania i identyfikacji 
unikalnego identyfikatora sesji 
użytkownika w celu zarządzania 
sesją użytkownika w serwisie. Plik 
cookie jest plikiem sesyjnym i jest 
usuwany po zamknięciu 
wszystkich okien przeglądarki. 

_hjSession_* Funkcjonalny sesja Plik umieszczany przez Hotjar. 
Służy do zapewnienia 
funkcjonalności programu 
pomiędzy stronami. 

 
• na stronie https://en.corab.pl/  

 

Nazwa Rodzaj Ważność Cel 

PHPSESSID Funkcjonalny sesja Ten plik cookie jest natywny dla 
aplikacji PHP. Plik cookie służy do 
przechowywania i identyfikacji 
unikalnego identyfikatora sesji 
użytkownika w celu zarządzania 
sesją użytkownika w serwisie. Plik 
cookie jest plikiem sesyjnym i jest 
usuwany po zamknięciu 
wszystkich okien przeglądarki. 

_hjSession_* Funkcjonalny sesja Plik umieszczany przez Hotjar. 
Służy do zapewnienia 
funkcjonalności programu 
pomiędzy stronami. 

_hjTLDTest Funkcjonalny sesja Plik cookie umieszczany przez 
HotJar. Plik o nieznanej 
funkcjonalności 

 
• na stronie https://de.corab.pl/ 

 

https://corab.pl/
https://en.corab.pl/
https://de.corab.pl/
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_hjSession_* Funkcjonalny sesja Plik umieszczany przez Hotjar. 
Służy do zapewnienia 
funkcjonalności programu 
pomiędzy stronami. 

_hjTLDTest Funkcjonalny sesja Plik cookie umieszczany przez 
HotJar. Plik o nieznanej 
funkcjonalności 

 
• na stronie https://net.corab.pl/ 
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PHPSESSID Funkcjonalny sesja Ten plik cookie jest natywny dla 
aplikacji PHP. Plik cookie służy do 
przechowywania i identyfikacji 
unikalnego identyfikatora sesji 
użytkownika w celu zarządzania 
sesją użytkownika w serwisie. Plik 
cookie jest plikiem sesyjnym i jest 
usuwany po zamknięciu 
wszystkich okien przeglądarki. 

_hjSession_* Funkcjonalny sesja Plik umieszczany przez Hotjar. 
Służy do zapewnienia 
funkcjonalności programu 
pomiędzy stronami. 

_hjTLDTest Funkcjonalny sesja Plik cookie umieszczany przez 
HotJar. Plik o nieznanej 
funkcjonalności 

 
• na stronie https://szkolenia.corab.pl/ 
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_hjSession_* Funkcjonalny sesja Plik umieszczany przez Hotjar. 
Służy do zapewnienia 
funkcjonalności programu 
pomiędzy stronami. 

_hjTLDTest Funkcjonalny sesja Plik cookie umieszczany przez 
HotJar. Plik o nieznanej 
funkcjonalności 

 

https://net.corab.pl/
https://szkolenia.corab.pl/


 

 

• na stronie https://shopb2b.corab.pl/ 
 

Nazwa Rodzaj Ważność Cel 

PHPSESSID Funkcjonalny sesja Ten plik cookie jest natywny dla 
aplikacji PHP. Plik cookie służy do 
przechowywania i identyfikacji 
unikalnego identyfikatora sesji 
użytkownika w celu zarządzania 
sesją użytkownika w serwisie. Plik 
cookie jest plikiem sesyjnym i jest 
usuwany po zamknięciu 
wszystkich okien przeglądarki. 

_hjSession_* Funkcjonalny sesja Plik umieszczany przez Hotjar. 
Służy do zapewnienia 
funkcjonalności programu 
pomiędzy stronami. 

_hjTLDTest Funkcjonalny sesja Plik cookie umieszczany przez 
HotJar. Plik o nieznanej 
funkcjonalności 

 
• na stronie https://en.shopb2b.corab.pl/ 

 
 

Nazwa Rodzaj Ważność Cel 

PHPSESSID Funkcjonalny sesja Ten plik cookie jest natywny dla 
aplikacji PHP. Plik cookie służy do 
przechowywania i identyfikacji 
unikalnego identyfikatora sesji 
użytkownika w celu zarządzania 
sesją użytkownika w serwisie. Plik 
cookie jest plikiem sesyjnym i jest 
usuwany po zamknięciu 
wszystkich okien przeglądarki. 

_hjSession_* Funkcjonalny sesja Plik umieszczany przez Hotjar. 
Służy do zapewnienia 
funkcjonalności programu 
pomiędzy stronami. 

_hjTLDTest Funkcjonalny sesja Plik cookie umieszczany przez 
HotJar. Plik o nieznanej 
funkcjonalności 

_lscache_vary Funkcjonalne 2 dni Zapobiega buforowaniu strony. 

 

https://shopb2b.corab.pl/
https://en.shopb2b.corab.pl/


 

 

• na stronie https://program.corab.pl 
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PHPSESSID Funkcjonalny sesja Ten plik cookie jest natywny dla 
aplikacji PHP. Plik cookie służy do 
przechowywania i identyfikacji 
unikalnego identyfikatora sesji 
użytkownika w celu zarządzania 
sesją użytkownika w serwisie. Plik 
cookie jest plikiem sesyjnym i jest 
usuwany po zamknięciu 
wszystkich okien przeglądarki. 

_hjSession_* Funkcjonalny sesja Plik umieszczany przez Hotjar. 
Służy do zapewnienia 
funkcjonalności programu 
pomiędzy stronami. 

_hjTLDTest Funkcjonalny sesja Plik cookie umieszczany przez 
HotJar. Plik o nieznanej 
funkcjonalności 

_lscache_vary Funkcjonalne 2 dni Zapobiega buforowaniu strony. 

 
•  na stronie https://panel.projektanta.corab.pl  
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PHPSESSID Funkcjonalny sesja Ten plik cookie jest natywny dla 
aplikacji PHP. Plik cookie służy do 
przechowywania i identyfikacji 
unikalnego identyfikatora sesji 
użytkownika w celu zarządzania 
sesją użytkownika w serwisie. Plik 
cookie jest plikiem sesyjnym i jest 
usuwany po zamknięciu 
wszystkich okien przeglądarki. 

_hjSession_* Funkcjonalny sesja Plik umieszczany przez Hotjar. 
Służy do zapewnienia 
funkcjonalności programu 
pomiędzy stronami. 

 
 
 

https://program.corab.pl/
https://panel.projektanta.corab.pl/


 

 

4. Marketingowe– w celu przedstawiania Państwu ukierunkowanych treści z uwagi na Państwa 
zachowanie w sieci: 

 
•  na stronie https://corab.pl/ 
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datr Marketingowy  2 lata Celem pliku cookie datr jest 
identyfikacja przeglądarki 
internetowej używanej do 
łączenia się z Facebookiem, 
niezależnie od zalogowanego 
użytkownika. Ten plik cookie 
odgrywa kluczową rolę w 
funkcjach bezpieczeństwa i 
integralności witryny Facebooka.  

fr Marketingowy 3 
miesiące 

Plik cookie wykorzystywany do 
dostarczania serii produktów 
reklamowych (np. od 
reklamodawców zewnętrznych). 
Plik cookie jest umieszczony przez 
Facebook (Meta Platforms). 

_fbp Marketingowy 3 
miesiące 

Plik cookie wykorzystywany do 
dostarczania serii produktów 
reklamowych (np. od 
reklamodawców zewnętrznych).  
Plik cookie jest umieszczony przez 
Facebook (Meta Platforms). 

IDE Marketingowy  1 rok Plik cookie służący do 
wyświetlania ukierunkowanych 
reklam, które są dla użytkownika 
istotne w całej sieci. Plik cookie 
osadzony jest w celu 
zarejestrowania i zgłoszenia 
działań użytkownika witryny 
internetowej po przejrzeniu lub 
kliknięcia reklam reklamodawcy, 
aby dokonać pomiaru 
skuteczności reklamy i 
prezentowania użytkownikowi 
reklam kierowanych. 
Ukierunkowane reklamy mogą 
być wyświetlane na podstawie 
Twoich poprzednich wizyt na tej 
stronie. Ten plik cookie jest 

https://corab.pl/


 

 

wykorzystywany również jako 
współczynnik konwersji reklam 
prezentowanych do użytku. 

AID Marketingowy  9 
miesięcy 

Plik cookie wykorzystywany wraz z 
Google Analytics łączy Twoje 
działania na innych urządzeniach, 
na których wcześniej logowałeś 
się za pomocą swojego konta 
Google. Na tej podstawie reklamy, 
które widzisz na swoich 
urządzeniach, są koordynowane, 
a dodatkowo umożliwione jest 
mierzenie konwersji. 
Plik cookie jest umieszczony przez 
Google. 
 

NID Marketingowy  6 
miesięcy 

Plik cookie wykorzystywany do 
przechowywania preferencji 
odwiedzających i personalizacji 
reklam wyświetlanych w 
witrynach Google na podstawie 
ostatnich wyszukiwań i interakcji. 
Plik cookie jest umieszczony przez 
Google. 

UserMatchHistory Marketingowy 
 

30 dni Plik cookie umieszczany przez 
LinkedIn. Służy so synchronizacji 
identyfikatorów reklam na 
LinkedIn. 

bcookie Marketingowy 
 

1 rok Plik cookie z identyfikatorem 
przeglądarki umożliwiający 
jednoznaczną identyfikację 
urządzeń korzystających z 
serwisu LinkedIn w celu 
wykrywania nadużyć na 
platformie i diagnostyki. 
Umieszczany przez serwis 
LinkedIn. 

lang Marketingowy 
 

Sesja Wykorzystywany do 
zapamiętywania ustawień 
językowych, aby zapewnić 
wyświetlanie serwisu 
LinkedIn.com w języku wybranym 
przez użytkownika w jego 
ustawieniach. 



 

 

li_gc Marketingowy 
 

6 
miesięcy 

Służy do przechowywania zgody 
gości na wykorzystywanie plików 
cookie do celów innych niż 
niezbędne. Umieszczany przez 
serwis LinkedIn. 

li_mc Marketingowy 
 

6 
miesięcy 

Wykorzystywany jako 
tymczasowa pamięć podręczna 
w celu uniknięcia wyszukiwania w 
bazie danych zapytania o zgodę 
członka na użycie plików cookie 
do celów opcjonalnych oraz w 
celu przechowywania informacji 
o tej zgodzie po stronie klienta, 
aby można ją było wymusić po 
stronie klienta. Umieszczany przez 
serwis LinkedIn. 

liap Marketingowy 
 

1 rok Używany przez domeny „non-
www” do oznaczania statusu 
zalogowania członka. 
Umieszczony przez LinkedIn. 

lidc Marketingowy 
 

24h Umożliwienie wyboru Centrum 
Danych. Umieszczany przez 
LinkedIn. 

lms_ads Marketingowy 
 

30 dni Służy do identyfikacji 
użytkowników serwisu LinkedIn 
poza serwisem LinkedIn w celach 
reklamowych. Umieszczany przez 
LinkedIn. 

lms_analytics Marketingowy 
 

30 dni Służy do identyfikacji 
użytkowników serwisu LinkedIn 
poza serwisem LinkedIn w celach 
analitycznych. Umieszczany przez 
LinkedIn. 

_gcl_au Marketingowy 
 

trwały Plik umieszczany przez Google 
Adsense. Służy do badania i 
przechowywania danych o 
konwersji. 

 
• na stronie https://en.corab.pl/  
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datr Marketingowy  2 lata Celem pliku cookie datr jest 
identyfikacja przeglądarki 
internetowej używanej do 
łączenia się z Facebookiem, 
niezależnie od zalogowanego 
użytkownika. Ten plik cookie 
odgrywa kluczową rolę w 
funkcjach bezpieczeństwa i 
integralności witryny Facebooka.  

fr Marketingowy 3 miesiące Plik cookie wykorzystywany do 
dostarczania serii produktów 
reklamowych (np. od 
reklamodawców zewnętrznych). 
Plik cookie jest umieszczony przez 
Facebook (Meta Platforms). 

_fbp Marketingowy 3 miesiące Plik cookie wykorzystywany do 
dostarczania serii produktów 
reklamowych (np. od 
reklamodawców zewnętrznych).  
Plik cookie jest umieszczony przez 
Facebook (Meta Platforms). 

IDE Marketingowy  1 rok Plik cookie służący do 
wyświetlania ukierunkowanych 
reklam, które są dla użytkownika 
istotne w całej sieci. Plik cookie 
osadzony jest w celu 
zarejestrowania i zgłoszenia 
działań użytkownika witryny 
internetowej po przejrzeniu lub 
kliknięcia reklam reklamodawcy, 
aby dokonać pomiaru 
skuteczności reklamy i 
prezentowania użytkownikowi 
reklam kierowanych. 
Ukierunkowane reklamy mogą 
być wyświetlane na podstawie 
Twoich poprzednich wizyt na tej 
stronie. Ten plik cookie jest 
wykorzystywany również jako 
współczynnik konwersji reklam 
prezentowanych do użytku. 

AID Marketingowy  9 miesięcy Plik cookie wykorzystywany wraz z 
Google Analytics łączy Twoje 
działania na innych urządzeniach, 
na których wcześniej logowałeś 



 

 

się za pomocą swojego konta 
Google. Na tej podstawie reklamy, 
które widzisz na swoich 
urządzeniach, są koordynowane, 
a  dodatkowo umożliwione jest 
mierzenie konwersji. 
Plik cookie jest umieszczony przez 
Google. 
 

DSID Marketingowy 
 

2 tygodnie Ten plik cookie służy do 
identyfikowania zalogowanego 
użytkownika w witrynach 
nienależących do Google i 
zapamiętywania, czy użytkownik 
zgodził się na personalizację 
reklam. Umieszczany przez 
Google. 

NID Marketingowy  6 miesięcy Plik cookie wykorzystywany do 
przechowywania preferencji 
odwiedzających i personalizacji 
reklam wyświetlanych w 
witrynach Google na podstawie 
ostatnich wyszukiwań i interakcji. 
Plik cookie jest umieszczony przez 
Google. 

UserMatchHistory Marketingowy 30 dni Plik cookie umieszczany przez 
LinkedIn. Służy so synchronizacji 
identyfikatorów reklam na 
LinkedIn. 

bcookie Marketingowy 
 

1 rok Plik cookie z identyfikatorem 
przeglądarki umożliwiający 
jednoznaczną identyfikację 
urządzeń korzystających z 
serwisu LinkedIn w celu 
wykrywania nadużyć na 
platformie i diagnostyki. 
Umieszczany przez serwis 
LinkedIn. 

lang Marketingowy 
 

Sesja Wykorzystywany do 
zapamiętywania ustawień 
językowych, aby zapewnić 
wyświetlanie serwisu 
LinkedIn.com w języku wybranym 
przez użytkownika w jego 



 

 

ustawieniach. 

li_gc Marketingowy 
 

6 miesięcy Służy do przechowywania zgody 
gości na wykorzystywanie plików 
cookie do celów innych niż 
niezbędne. Umieszczany przez 
serwis LinkedIn. 

li_mc Marketingowy 6 miesięcy Wykorzystywany jako 
tymczasowa pamięć podręczna 
w celu uniknięcia wyszukiwania w 
bazie danych zapytania o zgodę 
członka na użycie plików cookie 
do celów opcjonalnych oraz w 
celu przechowywania informacji 
o tej zgodzie po stronie klienta, 
aby można ją było wymusić po 
stronie klienta. Umieszczany przez 
serwis LinkedIn. 

liap Marketingowy 
 

1 rok Używany przez domeny „non-
www” do oznaczania statusu 
zalogowania członka. 
Umieszczony przez LinkedIn. 

lidc Marketingowy 
 

24h Umożliwienie wyboru Centrum 
Danych. Umieszczany przez 
LinkedIn. 

lms_ads Marketingowy 
 

30 dni Służy do identyfikacji 
użytkowników serwisu LinkedIn 
poza serwisem LinkedIn w celach 
reklamowych. Umieszczany przez 
LinkedIn. 

lms_analytics Marketingowy 
 

30 dni Służy do identyfikacji 
użytkowników serwisu LinkedIn 
poza serwisem LinkedIn w celach 
analitycznych. Umieszczany przez 
LinkedIn. 

_gcl_au Marketingowy 
 

trwały Plik umieszczany przez Google 
Adsense. Służy do badania i 
przechowywania danych o 
konwersji. 

 
• na stronie https://de.corab.pl/ 
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_fbp Marketingowy 3 miesiące Plik cookie wykorzystywany do 
dostarczania serii produktów 
reklamowych (np. od 
reklamodawców zewnętrznych).  
Plik cookie jest umieszczony przez 
Facebook (Meta Platforms). 

NID Marketingowy  6 miesięcy Plik cookie wykorzystywany do 
przechowywania preferencji 
odwiedzających i personalizacji 
reklam wyświetlanych w 
witrynach Google na podstawie 
ostatnich wyszukiwań i interakcji. 
Plik cookie jest umieszczony przez 
Google. 

 
• na stronie https://net.corab.pl/ 

 
 

Nazwa Rodzaj Ważność Cel 

_fbp Marketingowy 3 miesiące Plik cookie wykorzystywany do 
dostarczania serii produktów 
reklamowych (np. od 
reklamodawców zewnętrznych).  
Plik cookie jest umieszczony przez 
Facebook (Meta Platforms). 

_gcl_au Marketingowy 
 

trwały Plik umieszczany przez Google 
Adsense. Służy do badania i 
przechowywania danych o 
konwersji. 

 
• na stronie https://sat.corab.pl/ 

 
 
 

Nazwa Rodzaj Ważność Cel 

_fbp Marketingowy 3 miesiące Plik cookie wykorzystywany do 
dostarczania serii produktów 
reklamowych (np. od 
reklamodawców zewnętrznych).  
Plik cookie jest umieszczony przez 
Facebook (Meta Platforms). 

_gcl_au Marketingowy 
 

trwały Plik umieszczany przez Google 
Adsense. Służy do badania i 

https://net.corab.pl/
https://sat.corab.eu/
https://sat.corab.eu/


 

 

przechowywania danych o 
konwersji. 

 
• na stronie https://szkolenia.corab.pl/ 

 
 

Nazwa Rodzaj Ważność Cel 

_fbp Marketingowy 3 miesiące Plik cookie wykorzystywany do 
dostarczania serii produktów 
reklamowych (np. od 
reklamodawców zewnętrznych).  
Plik cookie jest umieszczony przez 
Facebook (Meta Platforms). 

NID Marketingowy  6 miesięcy Plik cookie wykorzystywany do 
przechowywania preferencji 
odwiedzających i personalizacji 
reklam wyświetlanych w 
witrynach Google na podstawie 
ostatnich wyszukiwań i interakcji. 
Plik cookie jest umieszczony przez 
Google. 

_gcl_au Marketingowy 
 

trwały Plik umieszczany przez Google 
Adsense. Służy do badania i 
przechowywania danych o 
konwersji. 

DEVICE_INFO Marketingowy 
 

179 dni Plik umieszczany przez youtube. 
Sprawdza z jakiego urządzenia 
końcowego korzysta odbiorca.  

LOGIN_INFO Marketingowy 
 

13 miesiecy Plik umieszczany przez youtube. 
Łączy sesję użytkownika w 
witrynie z kontem na youtube. 

VISITOR_INFO1_LIVE Marketingowy 
 

179 dni Plik umieszczany przez youtube. 
Łączy sesję użytkownika w 
witrynie z kontem na youtube. 

YSC Marketingowy 
 

sesja Plik umieszczany przez youtube. 
Generuje losowy numer ID w celu 
połączenia sesji użytkownika z 
preferencjami w portalu youtube. 

 
• na stronie https://shopb2b.corab.pl/ 

 
 

https://szkolenia.corab.pl/
https://shopb2b.corab.pl/


 

 

Nazwa Rodzaj Ważność Cel 

_fbp Marketingowy 3 miesiące Plik cookie wykorzystywany do 
dostarczania serii produktów 
reklamowych (np. od 
reklamodawców zewnętrznych).  
Plik cookie jest umieszczony przez 
Facebook (Meta Platforms). 

IDE Marketingowy  1 rok Plik cookie służący do 
wyświetlania ukierunkowanych 
reklam, które są dla użytkownika 
istotne w całej sieci. Plik cookie 
osadzony jest w celu 
zarejestrowania i zgłoszenia 
działań użytkownika witryny 
internetowej po przejrzeniu lub 
kliknięcia reklam reklamodawcy, 
aby dokonać pomiaru 
skuteczności reklamy i 
prezentowania użytkownikowi 
reklam kierowanych. 
Ukierunkowane reklamy mogą 
być wyświetlane na podstawie 
Twoich poprzednich wizyt na tej 
stronie. Ten plik cookie jest 
wykorzystywany również jako 
współczynnik konwersji reklam 
prezentowanych do użytku. 

NID Marketingowy  6 miesięcy Plik cookie wykorzystywany do 
przechowywania preferencji 
odwiedzających i personalizacji 
reklam wyświetlanych w 
witrynach Google na podstawie 
ostatnich wyszukiwań i interakcji. 
Plik cookie jest umieszczony przez 
Google. 

_gcl_au Marketingowy 
 

trwały Plik umieszczany przez Google 
Adsense. Służy do badania i 
przechowywania danych o 
konwersji. 

henhed-piwik Marketingowy  sesja Ten plik cookie umożliwia 
Matomo i UniFida poznanie stron 
znajdujących się na trasie 
użytkownika do, przez i z witryny w 
celu lepszego zrozumienia 



 

 

wydajności mediów i podróży 
użytkowników — w celu 
spersonalizowania tego, co widzi 
w Witrynie lub aplikacji mobilnej 
oraz dostosowania wszelkich 
komunikaty marketingowe, które 
do niego są wysyłane. 

product_data_storage Marketingowy 1h Przechowuje konfigurację danych 
produktów związanych z ostatnio 
oglądanymi/porównywanymi 
produktami. 

recently_compared_prod
uct 

Marketingowy 1 h Przechowuje identyfikatory 

ostatnio porównywanych 

produktów. 

 

recently_compared_prod
uct_previous 

Marketingowy 1h Przechowuje identyfikatory 
wcześniej porównywanych 
produktów w celu ułatwienia 
nawigacji. 

recently_viewed_product Marketingowy 1h Przechowuje identyfikatory 
wcześniej porównywanych 
produktów w celu ułatwienia 
nawigacji. 

recently_viewed_product
_previous 

Marketingowy 1h Przechowuje identyfikatory 
wcześniej porównywanych 
produktów w celu ułatwienia 
nawigacji. 

section_data_ids Marketingowy sesja Przechowuje informacje 
konkretne dla danego klienta 
związane z działaniami 
inicjowanymi przez kupującego, 
takie jak wyświetlanie listy życzeń, 
informacje o kasie itp. 

DSID Marketingowy 
 

2 tygodnie Ten plik cookie służy do 
identyfikowania zalogowanego 
użytkownika w witrynach 
nienależących do Google i 
zapamiętywania, czy użytkownik 
zgodził się na personalizację 
reklam. Umieszczany przez 
Google. 



 

 

__Secure-OSID Marketingowy 
 

8 miesięcy Pilk cookie umieszczany, aby 
zabezpieczyć cyfrowo podpisane 
i zaszyfrowane dane z unikalnego 
identyfikatora Google i 
przechowywać ostatni czas 
logowania, którego Google używa 
do identyfikacji odwiedzających, 
zapobiegania nieuczciwemu 
użyciu danych logowania i 
ochrony danych odwiedzających 
przed nieautoryzowanymi 
stronami. Może być również 
wykorzystywany do celów 
targetowania w celu wyświetlania 
odpowiednich i 
spersonalizowanych treści 
reklamowych. 

DEVICE_INFO Marketingowy 
 

179 dni Plik umieszczany przez youtube. 
Sprawdza z jakiego urządzenia 
końcowego korzysta odbiorca.  

LOGIN_INFO Marketingowy 13 miesięcy Plik umieszczany przez youtube. 
Łączy sesję użytkownika w 
witrynie z kontem na youtube. 

VISITOR_INFO1_LIVE Marketingowy 
 

179 dni Plik umieszczany przez youtube. 
Łączy sesję użytkownika w 
witrynie z kontem na youtube. 

YSC Marketingowy 
 

sesja Plik umieszczany przez youtube. 
Generuje losowy numer ID w celu 
połączenia sesji użytkownika z 
preferencjami w portalu youtube. 

 
• na stronie https://en.shopb2b.corab.pl/ 

 
 

Nazwa Rodzaj Ważność Cel 

_fbp Marketingowy 3 miesiące Plik cookie wykorzystywany do 
dostarczania serii produktów 
reklamowych (np. od 
reklamodawców zewnętrznych).  
Plik cookie jest umieszczony przez 
Facebook (Meta Platforms). 

IDE Marketingowy  1 rok Plik cookie służący do 
wyświetlania ukierunkowanych 

https://en.shopb2b.corab.pl/


 

 

reklam, które są dla użytkownika 
istotne w całej sieci. Plik cookie 
osadzony jest w celu 
zarejestrowania i zgłoszenia 
działań użytkownika witryny 
internetowej po przejrzeniu lub 
kliknięcia reklam reklamodawcy, 
aby dokonać pomiaru 
skuteczności reklamy i 
prezentowania użytkownikowi 
reklam kierowanych. 
Ukierunkowane reklamy mogą 
być wyświetlane na podstawie 
Twoich poprzednich wizyt na tej 
stronie. Ten plik cookie jest 
wykorzystywany również jako 
współczynnik konwersji reklam 
prezentowanych do użytku. 

NID Marketingowy  6 miesięcy Plik cookie wykorzystywany do 
przechowywania preferencji 
odwiedzających i personalizacji 
reklam wyświetlanych w 
witrynach Google na podstawie 
ostatnich wyszukiwań i interakcji. 
Plik cookie jest umieszczony przez 
Google. 

_gcl_au Marketingowy 
 

trwały Plik umieszczany przez Google 
Adsense. Służy do badania i 
przechowywania danych o 
konwersji. 

henhed-piwik Marketingowy  sesja Ten plik cookie umożliwia 
Matomo i UniFida poznanie stron 
znajdujących się na trasie 
użytkownika do, przez i z witryny w 
celu lepszego zrozumienia 
wydajności mediów i podróży 
użytkowników — w celu 
spersonalizowania tego, co widzi 
w Witrynie lub aplikacji mobilnej 
oraz dostosowania wszelkich 
komunikaty marketingowe, które 
do niego są wysyłane. 

product_data_storage Marketingowy 1h Przechowuje konfigurację danych 
produktów związanych z ostatnio 
oglądanymi/porównywanymi 



 

 

produktami. 

recently_compared_prod
uct 

Marketingowy 1 h Przechowuje identyfikatory 

ostatnio porównywanych 

produktów. 

 

recently_compared_prod
uct_previous 

Marketingowy 1h Przechowuje identyfikatory 
wcześniej porównywanych 
produktów w celu ułatwienia 
nawigacji. 

recently_viewed_product Marketingowy 1h Przechowuje identyfikatory 
wcześniej porównywanych 
produktów w celu ułatwienia 
nawigacji. 

recently_viewed_product
_previous 

Marketingowy 1h Przechowuje identyfikatory 
wcześniej porównywanych 
produktów w celu ułatwienia 
nawigacji. 

section_data_ids Marketingowy sesja Przechowuje informacje 
konkretne dla danego klienta 
związane z działaniami 
inicjowanymi przez kupującego, 
takie jak wyświetlanie listy życzeń, 
informacje o kasie itp. 

DSID Marketingowy 
 

2 tygodnie Ten plik cookie służy do 
identyfikowania zalogowanego 
użytkownika w witrynach 
nienależących do Google i 
zapamiętywania, czy użytkownik 
zgodził się na personalizację 
reklam. Umieszczany przez 
Google. 

__Secure-OSID Marketingowy 
 

8 miesięcy Pilk cookie umieszczany, aby 
zabezpieczyć cyfrowo podpisane 
i zaszyfrowane dane z unikalnego 
identyfikatora Google i 
przechowywać ostatni czas 
logowania, którego Google używa 
do identyfikacji odwiedzających, 
zapobiegania nieuczciwemu 
użyciu danych logowania i 
ochrony danych odwiedzających 
przed nieautoryzowanymi 



 

 

stronami. Może być również 
wykorzystywany do celów 
targetowania w celu wyświetlania 
odpowiednich i 
spersonalizowanych treści 
reklamowych. 

DEVICE_INFO Marketingowy 
 

179 dni Plik umieszczany przez youtube. 
Sprawdza z jakiego urządzenia 
końcowego korzysta odbiorca.  

LOGIN_INFO Marketingowy 13 miesiecy Plik umieszczany przez youtube. 
Łączy sesję użytkownika w 
witrynie z kontem na youtube. 

VISITOR_INFO1_LIVE Marketingowy 
 

179 dni Plik umieszczany przez youtube. 
Łączy sesję użytkownika w 
witrynie z kontem na youtube. 

YSC Marketingowy 
 

sesja Plik umieszczany przez youtube. 
Generuje losowy numer ID w celu 
połączenia sesji użytkownika z 
preferencjami w portalu youtube. 

 
• na stronie https://program.corab.pl 

 
 

Nazwa Rodzaj Ważność Cel 

_fbp Marketingowy 3 miesiące Plik cookie wykorzystywany do 
dostarczania serii produktów 
reklamowych (np. od 
reklamodawców zewnętrznych).  
Plik cookie jest umieszczony przez 
Facebook (Meta Platforms). 

IDE Marketingowy  1 rok Plik cookie służący do 
wyświetlania ukierunkowanych 
reklam, które są dla użytkownika 
istotne w całej sieci. Plik cookie 
osadzony jest w celu 
zarejestrowania i zgłoszenia 
działań użytkownika witryny 
internetowej po przejrzeniu lub 
kliknięcia reklam reklamodawcy, 
aby dokonać pomiaru 
skuteczności reklamy i 
prezentowania użytkownikowi 
reklam kierowanych. 

https://program.corab.pl/


 

 

Ukierunkowane reklamy mogą 
być wyświetlane na podstawie 
Twoich poprzednich wizyt na tej 
stronie. Ten plik cookie jest 
wykorzystywany również jako 
współczynnik konwersji reklam 
prezentowanych do użytku. 

NID Marketingowy 6 miesięcy Plik cookie wykorzystywany do 
przechowywania preferencji 
odwiedzających i personalizacji 
reklam wyświetlanych w 
witrynach Google na podstawie 
ostatnich wyszukiwań i interakcji. 
Plik cookie jest umieszczony przez 
Google. 

_gcl_au Marketingowy 
 

trwały Plik umieszczany przez Google 
Adsense. Służy do badania i 
przechowywania danych o 
konwersji. 

product_data_storage Marketingowy 1h Przechowuje konfigurację danych 
produktów związanych z ostatnio 
oglądanymi/porównywanymi 
produktami. 

recently_compared_prod
uct 

Marketingowy 1 h Przechowuje identyfikatory 

ostatnio porównywanych 

produktów. 

 

recently_compared_prod
uct_previous 

Marketingowy 1h Przechowuje identyfikatory 
wcześniej porównywanych 
produktów w celu ułatwienia 
nawigacji. 

recently_viewed_product Marketingowy 1h Przechowuje identyfikatory 
wcześniej porównywanych 
produktów w celu ułatwienia 
nawigacji. 

recently_viewed_product
_previous 

Marketingowy 1h Przechowuje identyfikatory 
wcześniej porównywanych 
produktów w celu ułatwienia 
nawigacji. 

section_data_ids Marketingowy sesja Przechowuje informacje 
konkretne dla danego klienta 



 

 

związane z działaniami 
inicjowanymi przez kupującego, 
takie jak wyświetlanie listy życzeń, 
informacje o kasie itp. 

DSID Marketingowy 
 

2 tygodnie Ten plik cookie służy do 
identyfikowania zalogowanego 
użytkownika w witrynach 
nienależących do Google i 
zapamiętywania, czy użytkownik 
zgodził się na personalizację 
reklam. Umieszczany przez 
Google. 

DEVICE_INFO Marketingowy 
 

179 dni Plik umieszczany przez youtube. 
Sprawdza z jakiego urządzenia 
końcowego korzysta odbiorca.  

LOGIN_INFO Marketingowy 
 

13 miesięcy Plik umieszczany przez youtube. 
Łączy sesję użytkownika w 
witrynie z kontem na youtube. 

VISITOR_INFO1_LIVE Marketingowy 
 

179 dni Plik umieszczany przez youtube. 
Łączy sesję użytkownika w 
witrynie z kontem na youtube. 

YSC Marketingowy 
 

sesja Plik umieszczany przez youtube. 
Generuje losowy numer ID w celu 
połączenia sesji użytkownika z 
preferencjami w portalu youtube. 

henhed-piwik Marketingowy  sesja Ten plik cookie umożliwia 
Matomo i UniFida poznanie stron 
znajdujących się na trasie 
użytkownika do, przez i z witryny w 
celu lepszego zrozumienia 
wydajności mediów i podróży 
użytkowników — w celu 
spersonalizowania tego, co widzi 
w Witrynie lub aplikacji mobilnej 
oraz dostosowania wszelkich 
komunikaty marketingowe, które 
do niego są wysyłane. 

 
• na stronie https://panel.projektanta.corab.pl  

 
 

Nazwa Rodzaj Ważność Cel 

https://panel.projektanta.corab.pl/


 

 

_fbp Marketingowy 3 miesiące Plik cookie wykorzystywany do 
dostarczania serii produktów 
reklamowych (np. od 
reklamodawców zewnętrznych).  
Plik cookie jest umieszczony przez 
Facebook (Meta Platforms). 

NID Marketingowy 6 miesięcy Plik cookie wykorzystywany do 
przechowywania preferencji 
odwiedzających i personalizacji 
reklam wyświetlanych w 
witrynach Google na podstawie 
ostatnich wyszukiwań i interakcji. 
Plik cookie jest umieszczony przez 
Google. 

_gcl_au Marketingowy 
 

trwały Plik umieszczany przez Google 
Adsense. Służy do badania i 
przechowywania danych o 
konwersji. 

DEVICE_INFO Marketingowy 
 

179 dni Plik umieszczany przez youtube. 
Sprawdza z jakiego urządzenia 
końcowego korzysta odbiorca.  

LOGIN_INFO Marketingowy 
 

13 miesięcy Plik umieszczany przez youtube. 
Łączy sesję użytkownika w 
witrynie z kontem na youtube. 

VISITOR_INFO1_LIVE Marketingowy 179 dni Plik umieszczany przez youtube. 
Łączy sesję użytkownika w 
witrynie z kontem na youtube. 

YSC Marketingowy 
 

sesja Plik umieszczany przez youtube. 
Generuje losowy numer ID w celu 
połączenia sesji użytkownika z 
preferencjami w portalu youtube. 

henhed-piwik Marketingowy  sesja Ten plik cookie umożliwia 
Matomo i UniFida poznanie stron 
znajdujących się na trasie 
użytkownika do, przez i z witryny w 
celu lepszego zrozumienia 
wydajności mediów i podróży 
użytkowników — w celu 
spersonalizowania tego, co widzi 
w Witrynie lub aplikacji mobilnej 
oraz dostosowania wszelkich 
komunikaty marketingowe, które 
do niego są wysyłane. 



 

 

 
5. Reklamowe– w celu dopasowania treści reklamowych do Państwa preferencji w sieci przez 

podmioty trzecie: 
 

•  na stronie https://corab.pl/ 
 

 

Nazwa Rodzaj Ważność Cel 

c_user Reklamowy sesyjny lub 
90 dni, jeżeli 
użytkownik 

jest 
zalogowany 

Ten plik cookie jest ustawiany 
przez Facebook i zawiera 
identyfikator aktualnie 
zalogowanego użytkownika. 

sb Reklamowy 2 lata Jest to plik cookie utworzony 
przez Facebooka.  

usida Reklamowy  sesja Gromadzi informacje o 
kombinacji przeglądarki 
użytkownika i unikalnego 
identyfikatora, używaną do 
dostosowywania reklam do 
użytkowników. 

Xs Reklamowy sesyjny lub 
90 dni (jeżeli 
użytkownik 

jest 
zalogowany

) 

To jest plik cookie stworzony 
przez Facebooka. Ten plik cookie 
zawiera wiele informacji 
oddzielonych dwukropkiem. 
Pierwsza wartość to 
maksymalnie dwucyfrowa 
liczba reprezentująca numer 
sesji. Druga część wartości to 
klucz tajny sesji. Trzecim, 
opcjonalnym komponentem jest 
flaga „bezpiecznego połączenia” 
informująca, czy użytkownik 
włączył funkcję bezpiecznego 
przeglądania. 

__Secure-3PAPISID Reklamowy 2 lata Plik cookie wykorzystywany do 
tworzenia profili zainteresowań 
odwiedzających witrynę, aby 
wyświetlać trafne i 
spersonalizowane reklamy 
poprzez retargeting. 
Plik cookie jest umieszczony 
przez Google. 

https://corab.pl/


 

 

__Secure-3PSID Reklamowy 2 lata Plik cookie wykorzystywany do 
tworzenia profili zainteresowań 
odwiedzających witrynę, aby 
wyświetlać trafne i 
spersonalizowane reklamy 
poprzez retargeting. 
Plik cookie jest umieszczony 
przez Google. 

__Secure-3PSIDCC Reklamowy 1 rok Plik cookie wykorzystywany do 
targetowania w celu budowania 
profilu zainteresowań 
odwiedzających witrynę, aby 
móc im następnie wyświetlać 
odpowiednie i spersonalizowane 
reklamy. 
Plik cookie jest umieszczony 
przez Google. 

 
•  na stronie https://en.corab.pl/  

 
 

Nazwa Rodzaj Ważność Cel 

c_user Reklamowy sesyjny lub 
90 dni, jeżeli 
użytkownik 

jest 
zalogowany 

Ten plik cookie jest ustawiany 
przez Facebook i zawiera 
identyfikator aktualnie 
zalogowanego użytkownika. 

sb Reklamowy 2 lata Jest to plik cookie utworzony 
przez Facebooka.  

presence Reklamowy sesja Jest to plik cookie utworzony 
przez Facebook w celu 
przechowywania stanu czatu 
użytkownika. 

usida Reklamowy  sesja Gromadzi informacje o 
kombinacji przeglądarki 
użytkownika i unikalnego 
identyfikatora, używaną do 
dostosowywania reklam do 
użytkowników. 

xs Reklamowy sesyjny lub 
90 dni (jeżeli 
użytkownik 

jest 

To jest plik cookie stworzony 
przez Facebooka. Ten plik cookie 
zawiera wiele informacji 
oddzielonych dwukropkiem. 

https://en.corab.pl/


 

 

zalogowany
) 

Pierwsza wartość to 
maksymalnie dwucyfrowa 
liczba reprezentująca numer 
sesji. Druga część wartości to 
klucz tajny sesji. Trzecim, 
opcjonalnym komponentem jest 
flaga „bezpiecznego połączenia” 
informująca, czy użytkownik 
włączył funkcję bezpiecznego 
przeglądania. 

__Secure-3PAPISID Reklamowy 2 lata Plik cookie wykorzystywany do 
tworzenia profili zainteresowań 
odwiedzających witrynę, aby 
wyświetlać trafne i 
spersonalizowane reklamy 
poprzez retargeting. 
Plik cookie jest umieszczony 
przez Google. 

__Secure-3PSID Reklamowy 2 lata Plik cookie wykorzystywany do 
tworzenia profili zainteresowań 
odwiedzających witrynę, aby 
wyświetlać trafne i 
spersonalizowane reklamy 
poprzez retargeting. 
Plik cookie jest umieszczony 
przez Google. 

__Secure-3PSIDCC Reklamowy 1 rok Plik cookie wykorzystywany do 
targetowania w celu budowania 
profilu zainteresowań 
odwiedzających witrynę, aby 
móc im następnie wyświetlać 
odpowiednie i spersonalizowane 
reklamy. 
Plik cookie jest umieszczony 
przez Google. 

 
•  na stronie https://de.corab.pl/ 

 
 

Nazwa Rodzaj Ważność Cel 

__Secure-3PAPISID Reklamowy 2 lata Plik cookie wykorzystywany do 
tworzenia profili zainteresowań 
odwiedzających witrynę, aby 
wyświetlać trafne i 

https://de.corab.pl/


 

 

spersonalizowane reklamy 
poprzez retargeting. 
Plik cookie jest umieszczony przez 
Google. 

__Secure-3PSID Reklamowy 2 lata Plik cookie wykorzystywany do 
tworzenia profili zainteresowań 
odwiedzających witrynę, aby 
wyświetlać trafne i 
spersonalizowane reklamy 
poprzez retargeting. 
Plik cookie jest umieszczony przez 
Google. 

__Secure-3PSIDCC Reklamowy 1 rok Plik cookie wykorzystywany do 
targetowania w celu budowania 
profilu zainteresowań 
odwiedzających witrynę, aby móc 
im następnie wyświetlać 
odpowiednie i spersonalizowane 
reklamy. 
Plik cookie jest umieszczony przez 
Google. 

 
•  na stronie https://szkolenia.corab.pl/ 

 
 

Nazwa Rodzaj Ważność Cel 

__Secure-3PAPISID Reklamowy 2 lata Plik cookie wykorzystywany do 
tworzenia profili zainteresowań 
odwiedzających witrynę, aby 
wyświetlać trafne i 
spersonalizowane reklamy 
poprzez retargeting. 
Plik cookie jest umieszczony przez 
Google. 

__Secure-3PSID Reklamowy 2 lata Plik cookie wykorzystywany do 
tworzenia profili zainteresowań 
odwiedzających witrynę, aby 
wyświetlać trafne i 
spersonalizowane reklamy 
poprzez retargeting. 
Plik cookie jest umieszczony przez 
Google. 

__Secure-3PSIDCC Reklamowy 1 rok Plik cookie wykorzystywany do 

https://szkolenia.corab.pl/


 

 

targetowania w celu budowania 
profilu zainteresowań 
odwiedzających witrynę, aby móc 
im następnie wyświetlać 
odpowiednie i spersonalizowane 
reklamy. 
Plik cookie jest umieszczony przez 
Google. 

 
• na stronie https://shopb2b.corab.pl/ 

 
 

Nazwa Rodzaj Ważność Cel 

__Secure-3PAPISID Reklamowy 2 lata Plik cookie wykorzystywany do 
tworzenia profili zainteresowań 
odwiedzających witrynę, aby 
wyświetlać trafne i 
spersonalizowane reklamy 
poprzez retargeting. 
Plik cookie jest umieszczony przez 
Google. 

__Secure-3PSID Reklamowy 2 lata Plik cookie wykorzystywany do 
tworzenia profili zainteresowań 
odwiedzających witrynę, aby 
wyświetlać trafne i 
spersonalizowane reklamy 
poprzez retargeting. 
Plik cookie jest umieszczony przez 
Google. 

__Secure-3PSIDCC Reklamowy 1 rok Plik cookie wykorzystywany do 
targetowania w celu budowania 
profilu zainteresowań 
odwiedzających witrynę, aby móc 
im następnie wyświetlać 
odpowiednie i spersonalizowane 
reklamy. 
Plik cookie jest umieszczony przez 
Google. 

 
• na stronie https://en.shopb2b.corab.pl/ 

 
 

Nazwa Rodzaj Ważność Cel 

https://shopb2b.corab.pl/
https://en.shopb2b.corab.pl/


 

 

__Secure-3PAPISID Reklamowy 2 lata Plik cookie wykorzystywany do 
tworzenia profili zainteresowań 
odwiedzających witrynę, aby 
wyświetlać trafne i 
spersonalizowane reklamy 
poprzez retargeting. 
Plik cookie jest umieszczony przez 
Google. 

__Secure-3PSID Reklamowy 2 lata Plik cookie wykorzystywany do 
tworzenia profili zainteresowań 
odwiedzających witrynę, aby 
wyświetlać trafne i 
spersonalizowane reklamy 
poprzez retargeting. 
Plik cookie jest umieszczony przez 
Google. 

__Secure-3PSIDCC Reklamowy 1 rok Plik cookie wykorzystywany do 
targetowania w celu budowania 
profilu zainteresowań 
odwiedzających witrynę, aby móc 
im następnie wyświetlać 
odpowiednie i spersonalizowane 
reklamy. 
Plik cookie jest umieszczony przez 
Google. 

 
•  na stronie https://program.corab.pl 

 
 

Nazwa Rodzaj Ważność Cel 

__Secure-3PAPISID Reklamowy 2 lata Plik cookie wykorzystywany do 
tworzenia profili zainteresowań 
odwiedzających witrynę, aby 
wyświetlać trafne i 
spersonalizowane reklamy 
poprzez retargeting. 
Plik cookie jest umieszczony przez 
Google. 

__Secure-3PSID Reklamowy 2 lata Plik cookie wykorzystywany do 
tworzenia profili zainteresowań 
odwiedzających witrynę, aby 
wyświetlać trafne i 
spersonalizowane reklamy 
poprzez retargeting. 

https://program.corab.pl/


 

 

Plik cookie jest umieszczony przez 
Google. 

__Secure-3PSIDCC Reklamowy 1 rok Plik cookie wykorzystywany do 
targetowania w celu budowania 
profilu zainteresowań 
odwiedzających witrynę, aby móc 
im następnie wyświetlać 
odpowiednie i spersonalizowane 
reklamy. 
Plik cookie jest umieszczony przez 
Google. 

 
•  na stronie https://panel.projektanta.corab.pl  

 
 

Nazwa Rodzaj Ważność Cel 

__Secure-3PAPISID Reklamowy 2 lata Plik cookie wykorzystywany do 
tworzenia profili zainteresowań 
odwiedzających witrynę, aby 
wyświetlać trafne i 
spersonalizowane reklamy 
poprzez retargeting. 
Plik cookie jest umieszczony przez 
Google. 

__Secure-3PSID Reklamowy 2 lata Plik cookie wykorzystywany do 
tworzenia profili zainteresowań 
odwiedzających witrynę, aby 
wyświetlać trafne i 
spersonalizowane reklamy 
poprzez retargeting. 
Plik cookie jest umieszczony przez 
Google. 

__Secure-3PSIDCC Reklamowy 1 rok Plik cookie wykorzystywany do 
targetowania w celu budowania 
profilu zainteresowań 
odwiedzających witrynę, aby móc 
im następnie wyświetlać 
odpowiednie i spersonalizowane 
reklamy. 
Plik cookie jest umieszczony przez 
Google. 

 
6. Inne: 

 

https://panel.projektanta.corab.pl/


 

 

• na stronie https://corab.pl/ 
 
 

Nazwa Rodzaj Ważność Cel 

__ca__chat Inny sesja Plik cookies o nieznanej 
funkcjonalności.  

 
• na stronie https://en.corab.pl/  

 

Nazwa Rodzaj Ważność Cel 

__ca__chat Inny sesja Plik cookies o nieznanej 
funkcjonalności.  

 
• na stronie https://de.corab.pl/ 

 

Nazwa Rodzaj Ważność Cel 

__ca__chat Inny sesja Plik cookies o nieznanej 
funkcjonalności.  

 
• na stronie https://net.corab.pl/ 

 

Nazwa Rodzaj Ważność Cel 

__ca__chat Inny sesja Plik cookies o nieznanej 
funkcjonalności.  

 
•  na stronie https://sat.corab.pl/ 

 

Nazwa Rodzaj Ważność Cel 

__ca__chat Inny sesja Plik cookies o nieznanej 
funkcjonalności.  

 
•  na stronie https://szkolenia.corab.pl/ 

 

Nazwa Rodzaj Ważność Cel 

__ca__chat Inny sesja Plik cookies o nieznanej 
funkcjonalności.  

prestashop-* Inny sesja Plik umieszczany przez witrynę. O 
nieznanej funkcjonalności. 

https://corab.pl/
https://en.corab.pl/
https://de.corab.pl/
https://net.corab.pl/
https://sat.corab.pl/
https://szkolenia.corab.pl/


 

 

_pk_id.* Inny sesja Plik umieszczany przez witrynę. O 
nieznanej funkcjonalności. 

_pk_ses.* Inny sesja Plik umieszczany przez witrynę. O 
nieznanej funkcjonalności. 

 
• na stronie https://shopb2b.corab.pl/ 

 

Nazwa Rodzaj Ważność Cel 

__ca__chat Inny sesja Plik cookies o nieznanej 
funkcjonalności.  

_pk_id.* Inny sesja Plik umieszczany przez witrynę. O 
nieznanej funkcjonalności. 

_pk_ses.* Inny sesja Plik umieszczany przez witrynę. O 
nieznanej funkcjonalności. 

_pk_ref.* Inny sesja Plik umieszczany przez witrynę. O 
nieznanej funkcjonalności. 

form_key Inny sesja Plik umieszczany przez witrynę. 
Zapobiega fałszowaniu żądań 

między witrynami.  

searchsuiteautocomplete Inny 1h Plik cookie o nieznanej 
funkcjonalności. 

akaalb_Secure Inne sesja Ciastko umieszczane przez 
przelewy24 o nieznanej 

funkcjonalności. 

 
• na stronie  https://en.shopb2b.corab.pl/ 

 

Nazwa Rodzaj Ważność Cel 

__ca__chat Inny sesja Plik cookies o nieznanej 
funkcjonalności.  

_pk_id.* Inny sesja Plik umieszczany przez witrynę. O 
nieznanej funkcjonalności. 

_pk_ses.* Inny sesja Plik umieszczany przez witrynę. O 
nieznanej funkcjonalności. 

_pk_ref.* Inny sesja Plik umieszczany przez witrynę. O 
nieznanej funkcjonalności. 

https://shopb2b.corab.pl/
https://en.shopb2b.corab.pl/


 

 

form_key Inny sesja Plik umieszczany przez witrynę. 
Zapobiega fałszowaniu żądań 

między witrynami.  

searchsuiteautocomplete Inny 1h Plik cookie o nieznanej 
funkcjonalności. 

akaalb_Secure Inne sesja Ciastko umieszczane przez 
przelewy24 o nieznanej 

funkcjonalności. 

 
• na stronie https://program.corab.pl 

 

Nazwa Rodzaj Ważność Cel 

__ca__chat Inny sesja Plik cookies o nieznanej 
funkcjonalności.  

_pk_id.* Inny sesja Plik umieszczany przez witrynę. O 
nieznanej funkcjonalności. 

_pk_ses.* Inny sesja Plik umieszczany przez witrynę. O 
nieznanej funkcjonalności. 

_pk_ref.* Inny sesja Plik umieszczany przez witrynę. O 
nieznanej funkcjonalności. 

form_key Inny sesja Plik umieszczany przez witrynę. 
Zapobiega fałszowaniu żądań 

między witrynami.  

searchsuiteautocomplete Inny 1h Plik cookie o nieznanej 
funkcjonalności. 

cookiebar Inny sesja Plik cookie o nieznanej 
funkcjonalności 

 
• na stronie https://panel.projektanta.corab.pl  

 

 

Nazwa Rodzaj Ważność Cel 

__ca__chat Inny sesja Plik cookies o nieznanej 
funkcjonalności.  

 
Co jeszcze Państwo powinni wiedzieć o plikach cookies i technologiach marketingowych na stronach 
CORAB S.A? 
 

https://program.corab.pl/
https://panel.projektanta.corab.pl/


 

 

1. Podkreślamy, że mają Państwo prawo do zmiany ustawień cookies z poziomu swojej 
przeglądarki albo do ich usunięcia. 

2. Nasze strony internetowe wykorzystują następujące technologie marketingowe: 
- wtyczki społecznościowe, takie jak: Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube; 
- narzędzia analityczne i marketingowe, takie jak: Google Analytics, Meta (Facebook) Pixel, 
Google Tag Manager, Hotjar, LinkedIn Insight Tag. 

3. Więcej o ww. technologiach marketingowych przeczytają Państwo w naszej Polityce 
Prywatności. 

4. Więcej o plikach cookies technologii, którymi wspieramy nasze strony internetowe 
przeczytają Państwo klikając w poniższe linki: 
a. Facebook: 

https://www.facebook.com/privacy/policies/cookies/?entry_point=cookie_policy_redir
ect&entry=0 

b. Instagram:  https://privacycenter.instagram.com/policies/cookies/ 
c. LinkedIn: https://pl.linkedin.com/legal/cookie-policy? 
d. YouTube: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl 

5. Wskazujemy, że jeśli nie życzą sobie Państwo, aby informacje o odwiedzanych przez 
Państwa stronach były zapisywane w historii Państwa przeglądarki, mogą Państwo 
skorzystać z trybu incognito, jeśli przeglądarka, z której Państwo korzystają ma taką funkcję. 

 
 
To już wszystko, co chcieliśmy przekazać!  
Dziękujemy za poświęcony czas. 
CORAB S.A. 
 
 
 

https://corab.pl/polityka-prywatnosci
https://corab.pl/polityka-prywatnosci
https://www.facebook.com/privacy/policies/cookies/?entry_point=cookie_policy_redirect&entry=0
https://www.facebook.com/privacy/policies/cookies/?entry_point=cookie_policy_redirect&entry=0
https://privacycenter.instagram.com/policies/cookies/
https://pl.linkedin.com/legal/cookie-policy
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl

