
 
 

 

 
 

POLITYKA COOKIES 

Niniejsza Polityka Cookies dotyczy wykorzystywania przez CANAL+ Polska S.A.1 oraz GROUPE CANAL+ SA2 

plików cookies i podobnych technologii w związku z korzystaniem z: 

 Serwisu Telewizji Internetowej CANAL+: canalplus.com/pl/ oraz premiery.canalplus.pl (dalej 

łącznie jako: „Serwis CANAL+”); 

 oprogramowania umożliwiającego korzystanie z Serwisu CANAL+ oraz dostęp do oferowanych w 

nim usług na urządzeniach stacjonarnych oraz przenośnych, np.: komputer, laptop, tablet, 

smartfon, telewizor wyposażony w odpowiedni system operacyjny (dalej jako: „Aplikacja”); 

 
 

1. CZYM SĄ PLIKI COOKIES („CIASTECZKA”)? 

 
Pliki cookies („ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są 

przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, za pomocą którego korzysta z Serwisu CANAL+ 

(np. smartfon, komputer, laptop, telefon, tablet, urządzenie z Android TV, urządzenie Apple TV). 

 
Pliki cookies są zapisywane przy każdorazowym korzystaniu z Serwisu CANAL+ i umożliwiają późniejszą 

identyfikację Użytkownika po ponownym zalogowaniu się do Serwisu CANAL+ z urządzenia, na którym zostały 

wcześniej zapisane. 

 
Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na 

urządzeniu końcowym, unikalny numer oraz inne dane. 

 
2. W JAKICH CELACH WYKORZYSTUJEMY PLIKI COOKIES? 

 
 Funkcjonalnych – optymalizują korzystanie z Serwisu CANAL+/ Aplikacji, umożliwiają m.in. 

dostosowanie wybranych przez Użytkownika ustawień oraz personalizację interfejsu 

Użytkownika w celu dostosowania Serwisu CANAL+/ Aplikacji do jego indywidualnych potrzeb.

 
 
 
 
 

1 CANAL+ Polska S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do 
Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 
0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr BDO: 000030685. 
2 GROUPE CANAL+ SA, spółka akcyjna działającą zgodnie z prawem francuskim, z siedzibą, 1 place du Spectacle, 92130 

Issy les Moulineaux, Francja, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Izby Handlowej w Nanterre pod numerem 420 624 

777. 



 Statystycznych – umożliwiają m.in. tworzenie anonimowych, zagregowanych statystyk, które 

pomagają zrozumieć sposób korzystania z Serwisu CANAL+/ Aplikacji przez Użytkowników, w celu 

ulepszania ich struktury i zawartości.

 
 Reklamowych – umożliwiają wyświetlanie reklam lub wysyłanie informacji dostosowanych do 

zainteresowań Użytkownika podczas korzystania z Serwisu CANAL+/ Aplikacji lub podczas 

przeglądania Internetu. Te pliki cookies umożliwiają w szczególności:

a) dostosowanie treści reklamowych zgodnie z nawigacją na urządzeniu końcowym 

Użytkownika lub podanymi danymi osobowymi, w szczególności za pomocą funkcji 

targetowania (retargetingu), w celu prezentacji reklam, zgodnie z nawigacją dokonaną 

przez urządzenie końcowe, 

b) dostosowanie do preferencji Użytkownika powierzchni reklamowych, wyświetlanych na 

jego urządzeniu końcowym, 

c) dostosowanie prezentacji usług, do których prowadzą treści reklamowe, 

d) ograniczenie liczby wyświetleń reklamy, 

e) obliczenie kwot należnych podmiotom w łańcuchach dystrybucji reklam, 

f) zmierzenie skuteczności i wpływu kampanii reklamowych. 

 
Zablokowanie reklamowych plików cookies nie warunkuje dostępu do usług w Serwisie CANAL+/ Aplikacji. Nie 

spowoduje też całkowitego zaprzestania wyświetlania reklam w Serwisie CANAL+/ Aplikacji lub podczas 

przeglądania Internetu, przy czym reklamy nie będą one uwzględniać zainteresowań i preferencji Użytkownika. 

Użytkownik może nadal otrzymywać ukierunkowane reklamy. 

 
 Weryfikacyjnych – umożliwiają przechowywanie informacji, które zostały zebrane podczas 

wypełniania formularzy udostępnianych w Serwisie CANAL+/ Aplikacji (np. w celu rejestracji 

konta, zgłoszenia reklamacji).

 
 Uwierzytelniających – umożliwiają dostęp do konta w Serwisie CANAL+/ Aplikacji przy użyciu 

wcześniej podanych identyfikatorów.

 
 Bezpieczeństwa – umożliwiają wdrożenie środków bezpieczeństwa, np. gdy Użytkownik zostanie 

poproszony o ponowne połączenie się z Aplikacją po upływie określonego czasu (np. po 

wygaśnięciu sesji).

 
 Identyfikacyjnych – umożliwiają identyfikację urządzenia końcowego Użytkownika i zebranie 

informacji związanych z korzystaniem z Serwisu CANAL+/ Aplikacji. Istnieje możliwość 

wykorzystywania innego typu identyfikatorów mających obiekt podobny do pliku cookie, takich 

jak: identyfikator reklamowy smartfona); identyfikator, który prawdopodobnie zostanie 

dołączony do konta użytkownika w urządzeniu końcowym lub identyfikator techniczny telewizora 

(karta sieciowa itp.).

 
 społecznościowych – umożliwiają komunikację z sieciami społecznościowymi (Facebook, Twitter, 

Instagram, YouTube).

 
Pliki cookies nie zawierają danych osobowych, ale mogą być powiązane z danymi osobowymi, które 

Użytkownik nam przekazuje, np. podczas tworzenia konta w Serwisie CANAL+ lub dokonywania transakcji 



płatniczych. Użytkownik może skorzystać ze swoich praw zgodnie z warunkami wyszczególnionymi w Polityce 

Prywatności. 

 
3. RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH PLIKÓW COOKIES 

 
Wykorzystujemy dwa rodzaje plików cookies, które są zależne od czasu ich przechowywania: 

 
 stałe – ułatwiają korzystanie z Serwisu CANAL+/ Aplikacji (np. optymalizują nawigację, 

zapamiętują rozdzielczość wybraną przez Użytkownika); umożliwiają przekazywanie informacji na 

serwer przy każdorazowej wizycie w Serwisie CANAL+/ Aplikacji (są przechowywane w urządzeniu 

Użytkownika przez czas określony w ich parametrach lub do czasu ich usunięcia przez 

Użytkownika),

 
 sesyjne – umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie Serwisu CANAL+/ Aplikacji (są 

przechowywane w urządzeniu Użytkownika do czasu zakończenia sesji Serwisu 

CANAL+/przeglądarki internetowej lub zakończenia korzystania z Aplikacji).

 
Wykorzystujemy dwa rodzaje plików cookies, które są zależne od celu ich przechowywania: 

 
 niezbędne – konieczne do zapewnienia prawidłowego wyświetlania i funkcjonowania Serwisu 

CANAL+/ Aplikacji, a także ich poszczególnych funkcjonalności,

 
 funkcjonalne – pozwalają zapamiętać ustawienia i wybory Użytkownika dotyczące konfiguracji 

Serwisu CANAL+/ Aplikacji (np. wielkość czcionki, język lub start over - zapamiętywanie momentu, 

w którym Użytkownik zatrzymał oglądanie danych treści lub zapisywanie gatunków oglądanych 

treści), których Użytkownik dokonuje w Serwisie CANAL+/ Aplikacji; umożliwiają dostosowanie 

Serwisu CANAL+/ Aplikacji do indywidualnych ustawień Użytkownika oraz personalizację 

interfejsu; umożliwiają zapisanie wybranych kategorii produktów oraz zawartości koszyka 

zakupowego.

 
4. PLIKI COOKIES PODMIOTÓW TRZECICH 

 
Podczas korzystania z Serwisu CANAL+/ Aplikacji na urządzeniu Użytkownika mogą zostać umieszczone pliki 

cookies podmiotów trzecich, np.: Facebook, Gemius, Google Analytics, Amplitude, Appsflyer, Sales&More oraz 

podmiotów, które prowadzą kampanie reklamowe w Serwisie CANAL+ i Aplikacji (dalej jako: „Partnerzy”). 

 
Pliki cookies mogą być przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika lub w narzędziach Partnerów. 

Pliki cookies umożliwiają identyfikację zainteresowań Użytkowników podczas korzystania z Serwisu CANAL+  

i Aplikacji oraz personalizację reklamy, która jest do nich kierowana, również na stronach Partnerów. 

 
Pliki cookies są przechowywane w narzędziach Partnerów w celu: 

 ustalenia profilów Użytkowników Serwisu CANAL+/ Aplikacji,

 spersonalizowania reklam prezentowanych Użytkownikom w Serwisie CANAL+/ Aplikacji lub 

podczas przeglądania Internetu,

 mierzenia wpływu kampanii reklamowych lub definiowania segmentów rynku w związku 

z korzystaniem z Serwisu CANAL+/ Aplikacji, w formie statystyk Partnerów.



Szczegółowe informacje dotyczące plików   cookies   wykorzystywanych   w   Serwisie   CANAL+/ Aplikacji     są dostępne poniżej: 

 

 

Nazwa Domena Kategoria Czas Podmioty 
współpracujące 

Cel/Opis Polityka prywatności 

TS* .logowanie.pl.canalplus.com niezbędne Sesja Proxy Używane przy WAF F5 firewa. https://www.f5.com/com
pany/policies/privacy-
notice 

TGC logowanie.pl.canalplus.com niezbędne Sesja CAS Dodawany przy pomyślnym zalogowaniu. 
Przetrzymuje zaszyfrowany ticket TGT 
reprezentujący sesję zalogowanego 
użytkownika w CAS. 

https://pl.canalplus.com
/polityka-prywatnosci-
canalplus-online 

LAST_LOGIN_PAG
E_SERVICE_ID 

logowanie.pl.canalplus.com analityczne Sesja CAS Dodawany automatycznie po wejściu na 
stronę logowania lub podczas aktywacji 
konta.  Przetrzymuje ID serwisu, z którego 
do CAS trafiliśmy (domyślnie 0). 

https://pl.canalplus.com
/polityka-prywatnosci-
canalplus-online 

JSESSIONID logowanie.pl.canalplus.com niezbędne Sesja Java Servlet Dodawany przy tworzeniu nowej sesji 
HTTP. Przetrzymuje numer identyfikacyjny 
sesji HTTP. 

https://pl.canalplus.com
/polityka-prywatnosci-
canalplus-online 

_hjSession_* .canalplus.com analityczne 30 minut HotJar Plik cookie, który przechowuje dane 
bieżącej sesji. Dzięki temu kolejne żądania 
w oknie sesji będą przypisywane do tej 
samej sesji Hotjar. 

https://www.hotjar.com/
privacy/ 

_hjSessionUser_* .canalplus.com analityczne 1 rok HotJar Plik cookie Hotjar, który jest ustawiany, 
gdy użytkownik po raz pierwszy trafia na 
stronę ze skryptem Hotjar. Służy do 
utrwalania identyfikatora użytkownika 
Hotjar, unikalnego dla tej witryny w 
przeglądarce. Gwarantuje to, że 
zachowanie podczas kolejnych wizyt w tej 
samej witrynie będzie przypisywane temu 
samemu identyfikatorowi użytkownika. 

https://www.hotjar.com/
privacy/ 

_gat_gtag_UA_* .canalplus.com analityczne 1 minuta Google Analytics Używany do ograniczenia procentu żądań. 
Zbiera informacje o tym, jak odwiedzający 
korzystają z witryny. 

https://policies.google.c
om/privacy 

sessionId .canalplus.com niezbędne sesja Sitecore Session ID to plik służący do identyfikacji 
sesji. SC korzysta z ASP.NET_SessionId. 

https://pl.canalplus.com
/polityka-prywatnosci 

_gat_UA-* .canalplus.com analityczne 1 dzień Google Analytics Cookie służy do zahamowania tempa 
żądań – ograniczenia pobierania danych 

https://policies.google.c
om/privacy 



na stronach o wysokim natężeniu ruchu. 

_hjIncludedInSessio
nSample 

logowanie.pl.canalplus.com analityczne 30 minut HotJar Używane przez HotJar do określenia czy 
użytkownik jest objęty próbkowaniem 
danych. 

https://www.hotjar.com/
privacy/ 

_hjAbsoluteSessionI
nProgress 

.canalplus.com analityczne 12 
miesięcy 

HotJar Używane przez HotJar do wykrywania 
pierwszej odsłony w sesji użytkownika. 

https://www.hotjar.com/
privacy/ 

_hjid .canalplus.com analityczne 13 
miesięcy 

HotJar Używane przez HotJar, nadaje unikatowy 
identyfikator użytkownika. Umożliwia to 
uzyskiwanie danych na temat zachowania 
odwiedzających do celów analitycznych. 

https://www.hotjar.com/
privacy/ 

_hjCachedUserAttri
butes 

.canalplus.com analityczne 13 
miesięcy 

HotJar Ten plik cookie przechowuje atrybuty 
użytkownika, które są wysyłane za 
pośrednictwem interfejsu API Hotjar 
Identify, gdy użytkownik nie znajduje się w 
próbce. Te atrybuty zostaną zapisane tylko 
wtedy, gdy użytkownik wejdzie w interakcję 
z narzędziem opinii Hotjar. 

https://www.hotjar.com/
privacy/ 

_hjTLDTest .canalplus.com analityczne 16 
miesięcy 

HotJar Używane przez HotJar do optymalizacji 
działania w różnych domenach. 

https://www.hotjar.com/
privacy/ 

_hjIncludedInSam
ple 

.canalplus.com analityczne 15 
miesięcy 

HotJar Ten plik cookie służy do informowania 
Hotjar o tym, czy odwiedzający jest objęty 
próbkowaniem danych określonym przez 
limit Twojej witryny. 

https://www.hotjar.com/
privacy/ 

_hjIncludedInPage
viewSample 

.canalplus.com analityczne 30 minut HotJar Ten plik cookie służy do informowania 
Hotjar o tym, czy odwiedzający jest objęty 
próbkowaniem danych określonym przez 
limit odsłon Twojej witryny. 

https://www.hotjar.com/
privacy/ 

_hjFirstSeen .canalplus.com analityczne Sesja HotJar Ma to na celu identyfikację pierwszej sesji 
nowego użytkownika. Przechowuje 
wartość prawda / fałsz, wskazując, czy był 
to pierwszy raz, gdy Hotjar zobaczył tego 
użytkownika. Jest używany przez filtry 
nagrywania do identyfikacji nowych sesji 
użytkowników. 

https://www.hotjar.com/
privacy/ 

_ga .canalplus.com analityczne 2 lata Google Analytics Cookie służy do rozróżniania unikalnych 
użytkowników poprzez przypisanie losowo 
wygenerowanej liczby jako identyfikatora 
klienta. Jest on zawarty w każdym żądaniu  
strony w witrynie i służy do obliczania 
danych dotyczących odwiedzających, sesji 

https://policies.google.c
om/privacy 



i kampanii na potrzeby raportów 
analitycznych witryn. 

_gid .canalplus.com analityczne 24 
godziny 

Google Analytics Używane przez Google Analytics, 
rejestruje unikatowy identyfikator 
wykorzystywany do generowania danych 
statystycznych na temat sposobu 
korzystania ze strony internetowej przez 
odwiedzającego. 

https://policies.google.c
om/privacy 

deviceId .canalplus.com niezbędne 6 miesięcy myCanal Identyfikator urządzenia do logowania 
zdarzeń w ramach tego urządzenia. 

https://static.canalplus.c
om/legal/donnees-
personnelles.htm 

canal+app logowanie.pl.canalplus.com niezbędne sesja Proxy Mechanizm Sticky session. https://www.f5.com/com
pany/policies/privacy-
notice 

TS* .canalplus.com niezbędne sesja myCanal Używane dla bezpieczeństwa i z anty-
fraudowych powodów. 

https://static.canalplus.c
om/legal/donnees-
personnelles.htm 

_dc_gtm_UA-* .canalplus.com analityczne 1 dzień Google Analytics Używane przez Google Analytics do 
ograniczania szybkości żądań. 

https://policies.google.c
om/privacy 

_gaexp .canalplus.com analityczne Zależy od 
założoneg
o czasu 
trwania 
testu - 
standardo
wo 90 dni  

Google Optimize Używane przez Google Optimize, służy do 
określania włączenia użytkownika do 
eksperymentu i wygaśnięcia 
eksperymentów, w których został 
uwzględniony użytkownik. 

https://policies.google.c
om/privacy 

_opt_utmc .canalplus.com analityczne 24 
godziny 

Google Optimize Ten plik cookie przechowuje informacje 
dotyczące kampanii marketingowej, za 
pomocą której użytkownik ostatnio wszedł 
na stronę. 

https://policies.google.c
om/privacy 

_opt_awcid .canalplus.com analityczne 25 
godziny 

Google Optimize Zawiera losowo wygenerowany 
identyfikator użytkownika. Korzystając z 
tego identyfikatora, Google może 
rozpoznawać użytkownika w różnych 
witrynach internetowych w różnych 
domenach i wyświetlać spersonalizowane 
reklamy. 

https://policies.google.c
om/privacy 



_opt_awmid .canalplus.com analityczne 26 
godziny 

Google Optimize Ten plik cookie jest ustawiany, gdy 
użytkownik wchodzi na stronę internetową, 
klikając reklamę Google. 
Zawiera informacje o koncie klienta, z 
którego została zamieszczona kliknięta 
reklama. 

https://policies.google.c
om/privacy 

_opt_awgid .canalplus.com analityczne 27 
godziny 

Google Optimize Ten plik cookie jest ustawiany, gdy 
użytkownik wchodzi na stronę internetową, 
klikając reklamę Google. 
Zawiera informacje o tym, do jakiej 
kampanii reklamowej należy kliknięta 
reklama. 

https://policies.google.c
om/privacy 

_opt_awkid .canalplus.com analityczne 28 
godziny 

Google Optimize Ten plik cookie jest ustawiany, gdy 
użytkownik wchodzi na stronę internetową, 
klikając reklamę Google. 
Zawiera informacje o kryteriach wyboru, na 
jakich wyświetliła się reklama, np. jakie 
słowo kluczowe zostało zarezerwowane w 
Google. 

https://policies.google.c
om/privacy 

_gcl_au .canalplus.com marketingow
e 

90 dni Google Ads Używane przez Google Ads do 
eksperymentów z efektywnością reklamy 
na stronach internetowych korzystających 
z tych usług. 

https://policies.google.c
om/privacy 

dcmedium .canalplus.com marketingow
e 

30 dni Sales & More Cookie przechowuje informacje o źródle 
ruchu z jakiego przyszedł użytkownik 
(wartość z utm_medium). 

https://salesmore.pl/poli
tyka-prywatnosci/ 

dctraffic .canalplus.com marketingow
e 

30 dni Sales & More Cookie przechowuje informacje o źródle 
ruchu z jakiego przyszedł użytkownik. 

https://salesmore.pl/poli
tyka-prywatnosci/ 

_ga_* .canalplus.com analityczne 2 lata Google Analytics Używane przez Google Analytics, 
rejestruje unikatowy identyfikator 
wykorzystywany do generowania danych 
statystycznych na temat sposobu 
korzystania ze strony internetowej przez 
odwiedzającego. 

https://policies.google.c
om/privacy 

TS* .pl.canalplus.com niezbędne sesja myCanal Używane dla bezpieczeństwa i z anty-
fraudowych powodów. 

https://pl.canalplus.com
/polityka-prywatnosci-
canalplus-online 

SC_ANALYTICS_G
LOBAL_COOKIE 

.pl.canalplus.com analityczne 10 lat Sitecore Używane przez Sitecore do 
identyfikowania kontaktów i monitorowania 
sesji. 

https://pl.canalplus.com
/polityka-prywatnosci 



dcsource .canalplus.com marketingow
e 

30 dni Sales & More Cookie przechowuje informacje o źródle 
ruchu z jakiego przyszedł użytkownik 
(wartość z utm_source). 

https://salesmore.pl/poli
tyka-prywatnosci/ 

dcid, dcmedium, 
dcsource i dctraffic 

.canalplus.com analityczne 1 miesiąc Sitecore Cookies przechowujące informacje na 
temat źródła ruchu, z którego przyszedł 
użytkownik.  

https://pl.canalplus.com
/polityka-prywatnosci 

frosmo_uid logowanie.pl.canalplus.com marketingow
e 

1 rok Frosmo Służy do identyfikacji przechowywania 
identyfikatora użytkownika (przeglądarki) w 
platformie Frosmo. Identyfikator jest 
unikalny dla witryny. Tworzony w celu 
połączenia danych dotyczących 
konkretnego ID z zapleczem Frosmo. Jest 
tworzony na podstawie agent przeglądarki 
i nie zawiera żadnych danych osobowy 
służących do identyfikacji użytkownika 
 
Ten plik cookie jest używany tylko na 
urządzeniach Apple, jedynie gdy włączona 
jest dodatkowa opcja konfiguracji 
easy.config.contextApi. 

https://frosmo.com/priv
acy-policy/ 

frosmo_uid kup.pl.canalplus.com marketingow
e 

1 rok Frosmo Służy do identyfikacji przechowywania 
identyfikatora użytkownika (przeglądarki) w 
platformie Frosmo. Identyfikator jest 
unikalny dla witryny. Tworzony w celu 
połączenia danych dotyczących 
konkretnego ID z zapleczem Frosmo. Jest 
tworzony na podstawie agent przeglądarki 
i nie zawiera żadnych danych osobowy 
służących do identyfikacji użytkownika 
 
Ten plik cookie jest używany tylko na 
urządzeniach Apple, jedynie gdy włączona 
jest dodatkowa opcja konfiguracji 
easy.config.contextApi. 

https://frosmo.com/priv
acy-policy/ 

frosmo_quickContex
t 

pl.canalplus.com marketingow
e 

1 rok Frosmo Przechowuje informacje potrzebne do 
wyświetlenia modyfikacji wykorzystującym 
cache użytkownikom przeglądarki o danym 
ID lub przynależącym do danego 
segmentu. 

https://frosmo.com/priv
acy-policy/ 



frosmo_keywords sklep.pl.canalplus.com marketingow
e 

30 dni Frosmo Przechowuje identyfikatory grupy 
docelowej czyli target grupy, w celu 
rozpoznawania kampanii reklamowych. 
Ten plik jest wykorzystywany tylko jeżeli w 
użyciu są target grupy Frosmo. 

https://frosmo.com/priv
acy-policy/ 

frosmo_quickContex
t   

sklep.pl.canalplus.com marketingow
e 

1 rok Frosmo Cookie przechowuje dane potrzebne do 
wstępnego ładowania (preload) 
modyfikacji. Jest używane tylko jeżeli 
witryna korzysta z modyfikacji ze 
wstępnym ładowaniem, które umożliwia 
szybsze ładowanie kontentu. Cookie 
zawiera: 
 
- identyfikator Frosmo, 
- dane segmentów. 

https://frosmo.com/priv
acy-policy/ 

frosmo-off sklep.pl.canalplus.com marketingow
e 

sesja Frosmo Używane w celu określenia czy Frosmo 
jest aktywne w ramach witryny dla 
konkretnej przeglądarki. 

https://frosmo.com/priv
acy-policy/ 

id sklep.pl.canalplus.com marketingow
e 

2 lata Frosmo Służy do identyfikacji prrzeglądarki 
użytkownika w różnych domenach i 
witrynach. 
 
Identyfikator nie zawiera żadnych danych 
osobowych, które mogłyby zostać 
wykorzystane jako takie do identyfikacji 
odwiedzającego. 

https://frosmo.com/priv
acy-policy/ 

_Secure-3PSID .google.com marketingow
e 

2 lata DoubleClick  Te pliki cookie są ustawiane przez stronę 
trzecią (Google) i służą do wyświetlania 
ukierunkowanych reklam, które są 
odpowiednie dla Ciebie w całej sieci. 
Ukierunkowane reklamy mogą być 
wyświetlane na podstawie Twoich 
poprzednich wizyt na tej stronie. Na 
przykład reklamy dotyczące tematu, 
którym wyraziłeś zainteresowanie podczas 
przeglądania naszej witryny, mogą być 
wyświetlane w całej sieci. Ponadto te pliki 
cookie mierzą współczynnik konwersji 
reklam prezentowanych użytkownikowi. 

https://policies.google.c
om/privacy 

SIDCC .google.com niezbędne 1 rok Google Ciasteczko używane w celu zapewnienia 
identyfikacji zaufanego ruchu 
internetowego. 

https://policies.google.c
om/privacy 



SID, DSID, TAD .google.com marketingow
e 

2 lata Google Plik cookie łączy działania użytkownika z 
innymi urządzeniami, na których wcześniej 
się logował za pośrednictwem swojego 
konta Google. Na podstawie tej 
wcześniejszej czynności koordynowane są 
reklamy wyświetlane na urządzeniach 
użytkownika oraz zliczane są konwersje: 
"Używamy też plików cookie „AID”, „DSID” 
i „TAID”, dzięki którym możemy powiązać 
działania użytkownika na różnych 
urządzeniach, jeśli wcześniej zalogował się 
na swoje konto Google na innym 
urządzeniu. Pozwala nam to koordynować 
reklamy wyświetlane na różnych 
urządzeniach i prowadzić pomiary zdarzeń 
konwersji. Te pliki cookie mogą być 
ustawione w domenach google.com/ads, 
google.com/ads/measurement lub 
googleadservices.com." 

https://policies.google.c
om/privacy 

RUL canalplus.com  marketingow
e 

1 rok Google Używane przez DoubleClick do określenia, 
czy reklama w witrynie została prawidłowo 
wyświetlona 
 - ma to na celu zwiększenie skuteczności 
działań marketingowych. 

https://policies.google.c
om/privacy 

HSID .google.com marketingow
e 

2 lata Google Używane ze względów bezpieczeństwa do 
przechowywania podpisanych cyfrowo i 
zaszyfrowanych zapisów 
identyfikatora konta Google użytkownika i 
ostatniego czasu logowania, co pozwala 
Google na uwierzytelnianie użytkowników, 
zapobieganie nieuczciwemu użyciu danych 
logowania i ochronę danych użytkowników 
przed nieupoważnionymi osobami. Można 
to również wykorzystać do celów 
kierowania, aby wyświetlić trafną i 
spersonalizowaną treść reklamy. 

https://policies.google.c
om/privacy 

__Secure-3PAPISID .google.com marketingow
e 

2 lata Google Tworzy profil zainteresowań 
odwiedzających witrynę, aby wyświetlać 
trafne i spersonalizowane reklamy poprzez 
retargeting. 

https://policies.google.c
om/privacy 

http://sklep.pl.canalplus.com/


SAPISID .google.com marketingow
e 

Trwały Google Google gromadzi informacje o 
odwiedzających dla filmów hostowanych 
przez YouTube. 

https://policies.google.c
om/privacy 

__Secure-3PSIDCC .google.com marketingow
e 

2 lata Google Wykorzystywane przez do celów 
targetowania w celu budowania profilu 
zainteresowań odwiedzających witrynę w 
celu wyświetlania odpowiednich i 
spersonalizowanych reklam Google. 

https://policies.google.c
om/privacy 

APISID .google.com marketingow
e 

2 lata Google Personalizuje reklamy Google ads na 
stronach biorac pod uwagę ostatnie 
wyszukiwania i interakcje użytkownika. 

https://policies.google.c
om/privacy 

SSID .google.com marketingow
e 

Trwały Google Google gromadzi informacje o 
odwiedzających dla filmów hostowanych 
przez YouTube na mapach 
zintegrowanych z Google Maps. 

https://policies.google.c
om/privacy 

__Secure-1PSID .google.com marketingow
e 

2 lata Google Ukierunkowany plik cookie. 
Wykorzystywane przez do celów 
targetowania w celu budowania profilu 
zainteresowań odwiedzających witrynę w 
celu wyświetlania odpowiednich i 
spersonalizowanych reklam Google. 

https://policies.google.c
om/privacy 

SEARCH_SAMESIT
E 

.google.com marketingow
e 

5 miesięcy 
i 2 dni 

Google Analytics pozwalają serwerom ograniczać ryzyko 
ataków CSRF i wycieku informacji, 
zapewniając, że określony plik cookie 
powinien być wysyłany tylko z żądaniami 
zainicjowanymi z tej samej domeny 
podlegającej rejestracji. 

https://policies.google.c
om/privacy 

1P_JAR .google.com marketingow
e 

1 tydzień Google Na podstawie ostatnich wyszukiwań i 
wcześniejszych interakcji w witrynach 
Google wyświetlane są niestandardowe 
reklamy. 

https://policies.google.c
om/privacy 

ASP.NET_SessionI
d 

pl.canalplus.com niezbędne sesja Sitecore  Domyślny plik cookie identyfikatora sesji 
ASP.NET. 

https://pl.canalplus.com
/polityka-prywatnosci 

TS* .kup.pl.canalplus.com niezbędne sesja myCanal Używane dla bezpieczeństwa i z anty-
fraudowych powodów. 

https://pl.canalplus.com
/polityka-prywatnosci-
canalplus-online 

p_pass_token .canalplus.com niezbędne 2 lata myCanal Domyślny plik cookie identyfikatora sesji 
systemu P@ss w części PL CANALPlus. 

https://pl.canalplus.com
/polityka-prywatnosci-
canalplus-online 



NID .google.com marketingow
e 

6 miesięcy Google Plik cookie typu NID zawiera identyfikator, 
którego Google używa, by zapamiętać 
preferencje użytkownika oraz inne 
informacje, w szczególności te dotyczące 
preferowanego języka (np. polskiego), 
liczby wyników wyszukiwania 
wyświetlanych na stronie (np. 10 lub 20) 
oraz włączenia lub wyłączenia filtra Google 
SafeSearch. 
Google używa plików cookie (takich jak 
NID i SID), by móc dostosowywać reklamy 
w swoich usługach (np. w wyszukiwarce 
Google). Możemy używać takich plików 
cookie np. do zapamiętywania ostatnich 
wyszukiwań, wcześniejszych kontaktów z 
ofertami reklamodawców, wyników 
wyszukiwania lub wizyt w witrynach 
reklamodawców. Pomaga nam to w 
wyświetlaniu reklam dopasowanych do 
użytkownika. 

https://policies.google.c
om/privacy 

CONSENT .google.com marketingow
e 

Trwały Google Przechowuje preferencje odwiedzających i 
personalizuje reklamy. 

https://policies.google.c
om/privacy 

SESSION kup.pl.canalplus.com niezbędne sesyjne Internal Domyślny plik cookie identyfikatora sesji 
systemu KUP. 

https://pl.canalplus.com
/polityka-prywatnosci-
canalplus-online 

TS* pl.canalplus.com niezbędne sesja myCanal Domyślny plik cookie identyfikatora sesji 
systemu myCANAL. 

https://pl.canalplus.com
/polityka-prywatnosci-
canalplus-online 

sc_ext_session kup.pl.canalplus.com analityczne sesja Sitecore Używane przez Sitecore, służy do analizy 
zachowania użytkownika w serwisie 
sklepu. 

https://pl.canalplus.com
/polityka-prywatnosci 

sc_ext_contact kup.pl.canalplus.com analityczne 2 lata Sitecore Używane przez Sitecore, służy do analizy 
zachowania użytkownika w serwisie 
sklepu. 

https://pl.canalplus.com
/polityka-prywatnosci 

passId .canalplus.com niezbędne 2 lata myCanal Domyślny plik cookie identyfikatora sesji 
systemu P@ss. 

https://pl.canalplus.com
/polityka-prywatnosci-
canalplus-online 

__gcl_aw .canalplus.com marketingow
e 

91 dni Google Ads Jest to własny plik cookie dla funkcji 
„Conversion Linker” - pobiera informacje z 
kliknięć reklam i przechowuje je we 
własnym pliku cookie, aby można było 

https://policies.google.c
om/privacy 



przypisać konwersje poza stroną 
docelową. 

_fbp .canalplus.com marketingow
e 

3 
miesiące 

Facebook Wykorzystywany przez Facebooka do 
dostarczania szeregu produktów 
reklamowych, takich jak oferty licytacji w 
czasie rzeczywistym od reklamodawców 
zewnętrznych. 

https://pl-
pl.facebook.com/privac
y/explanation/ 

fr .canalplus.com marketingow
e 

4 
miesiące 

Facebook Cookie wykorzystywane  do profilowania 
użytkowników oraz jak najdokładniejszemu 
dopasowywaniu reklamy do profilu 
użytkownika. 

https://pl-
pl.facebook.com/privac
y/explanation/ 

c .canalplus.com niezbędne 5 minut InteliWISE S.A. Ciastko sesji modułu. ID identyfikuje 
instalację inteliwise saas. 

https://inteliwise.com/pl/
kwestie-
prawne/polityka-
prywatnosci/ 

iw-ichr-cookie-
Inteliwise-
SaaSModule_1_5/in
dex-iw-saas-user-id 

.canalplus.com niezbędne 1 rok InteliWISE S.A. Ciastko rozróżniające nowego użytkownika 
od powracającego. 

https://inteliwise.com/pl/
kwestie-
prawne/polityka-
prywatnosci/ 

iw-ichr-cookie-
Inteliwise-
SaaSModule_1_5/in
dex-iw-drag-position 

.canalplus.com niezbędne 20 minut InteliWISE S.A. Ciastko przechowujące pozycję modułu na 
ekranie, kiedy zostanie on przeciągnięty w 
inne miejsce. 

https://inteliwise.com/pl/
kwestie-
prawne/polityka-
prywatnosci/ 

iw-pl.canalplus.com-
focus-id-xxxxxxxxxx 

.canalplus.com niezbędne Sesja InteliWISE S.A. Dodajemy do nazwy domenę, żeby na 
różnych subdomenach była inna sesja. 

https://inteliwise.com/pl/
kwestie-
prawne/polityka-
prywatnosci/ 

_pk_id .canalplus.pl analityczne 13 
miesiący 

Matomo Analityka zachowania użytkowników - 
users ID. 

https://matomo.org/priv
acy-policy/ 

_pk_ses .canalplus.pl analityczne 30 minut Matomo Analityka zachowania użytkowników - 
sesja. 

https://matomo.org/priv
acy-policy/ 



IDE  .canalplus.com marketingow
e 

1 rok Doubleclick Google używa tych plików cookies, by móc 
personalizować reklamy w swoich 
serwisach (np. w 
wyszukiwarce Google) – zwłaszcza wtedy, 
gdy 
Użytkownik nie jest zalogowany na swoje 
konto 
Google. 
Pliki cookies są również używane do 
wyświetlania 
reklam poza stronami Google. Ich główny 
reklamowy plik cookie nazywa się „IDE” i 
jest 
zapisywany w przeglądarkach pod domeną 
doubleclick.net. 
Cookies „AID”, „DSID” i „TAID”, dzięki 
którym 
istnieje możliwość powiązania działania 
Użytkownika na różnych urządzeniach, 
jeśli 
wcześniej zalogował się na konto Google 
na jednym 
z nich. Pozwala na to koordynowanie 
reklamy 
wyświetlanej na różnych urządzeniach i 
prowadzenie pomiaru zdarzeń 
prowadzących do 
konwersji. 

https://policies.google.c
om/privacy 

FLC .canalplus.com marketingow
e 

1 rok Doubleclick Google używa tych plików cookies, by móc 
personalizować reklamy w swoich 
serwisach (np. w 
wyszukiwarce Google) – zwłaszcza wtedy, 
gdy 
Użytkownik nie jest zalogowany na swoje 
konto 
Google. 
Pliki cookies są również używane do 
wyświetlania 
reklam poza stronami Google. Ich główny 
reklamowy plik cookie nazywa się „IDE” i 
jest 
zapisywany w przeglądarkach pod domeną 
doubleclick.net. 

https://policies.google.c
om/privacy 



Cookies „AID”, „DSID” i „TAID”, dzięki 
którym 
istnieje możliwość powiązania działania 
Użytkownika na różnych urządzeniach, 
jeśli 
wcześniej zalogował się na konto Google 
na jednym 
z nich. Pozwala na to koordynowanie 
reklamy 
wyświetlanej na różnych urządzeniach i 
prowadzenie pomiaru zdarzeń 
prowadzących do 
konwersji. 

uDashUserId 
 

.canalplus.com funkcjonalne 365 dni UseItBetter Losowo nadawany identyfikator 
użytkownika, stosowane na potrzeby 
analizy i optymalizacji stron internetowych. 

Polityka prywatności 
https://help.useitbetter.c
om/en/privacy/cookies-
and-storage.html 

uDashUserVisit .canalplus.com funkcjonalne 365 dni UseItBetter Numer wizyty użytkownika na stronie od 
momentu nadania identyfikatora 
uDashUserId, stosowane na potrzeby 
analizy i optymalizacji stron internetowych. 

Polityka prywatności 
https://help.useitbetter.c
om/en/privacy/cookies-
and-storage.html 

uDashIn .canalplus.com funkcjonalne 365 dni UseItBetter Lista identyfikatorów testów, w których 
użytkownik został przypisany do grupy 
testowej, stosowane w celu oceny wpływu 
testowanych zmian na efektywność 
działania strony internetowej. 

Polityka prywatności 
https://help.useitbetter.c
om/en/privacy/cookies-
and-storage.html 

uDashOut .canalplus.com funkcjonalne 365 dni UseItBetter Lista identyfikatorów testów, w których 
użytkownik został przypisany do grupy 
kontrolnej, stosowane w celu oceny 
wpływu testowanych zmian na 
efektywność działania strony internetowej. 

Polityka prywatności 
https://help.useitbetter.c
om/en/privacy/cookies-
and-storage.html 

WPcpx .canalplus.com 
.kup.pl.canalplus.com 

merketingow
e 

2 lata Wp.pl Dotyczy zgód użytkownika. https://holding.wp.pl/po
ufnosc 

_wph.XXXX<-SHA1 
of Purchase data 

.canalplus.com 

.kup.pl.canalplus.com 
niezbędne 30 dni Wp.pl Zawiera informacje o wysłaniu danej 

transakcji. 
https://holding.wp.pl/po
ufnosc 

_wph_clid .canalplus.com 
.kup.pl.canalplus.com 

marketingow
e 

30 dni Wp.pl Zapisuje informacje o przekliku z kampanii, 
która jest wysyłana do WP Pixela wraz z 
eventem. 

https://holding.wp.pl/po
ufnosc 

u .canalplus.com 
.kup.pl.canalplus.com 

marketingow
e 

12 
miesięcy 

RTB House Zawiera unikalny id dla danego cookie 
(użytkownika). 

https://www.rtbhouse.c
om/privacy-center 

ts .canalplus.com marketingow 12 RTB House Timestamp - znacznik czasowy potrzebny https://www.rtbhouse.c



.kup.pl.canalplus.com e miesięcy do ustalenia czasu życia pliku cookie. om/privacy-center 

lastOffers .canalplus.com marketingow
e 

14 dni myCanal Używane przez serwis pl.canalplus.com do 
pokazywania ostatnio oglądanych ofert. 

https://pl.canalplus.com
/polityka-prywatnosci 

 

 

5.        USTAWIENIA DOTYCZĄCE WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES 

 

Każdy Użytkownik może sam decydować o tym, w jaki sposób pliki cookies są zapisywane na jego urządzeniu 

końcowym. Pozwalają na to ustawienia/preferencje definiowane w przeglądarkach internetowych. Domyślne 

ustawienia popularnych przeglądarek (np. Internet Explorer, Chrome, Firefox, Edge, Opera, Safari) pozwalają 

na zapisywanie plików cookies z Serwisu CANAL+/ Aplikacji. Użytkownik może wyłączyć lub aktywować pliki 

cookies w dowolnym momencie. Przeglądarkę można również ustawić tak, aby powiadamiała o plikach 

cookies, które są lub mają zostać umieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika i pytała, czy Użytkownik  

je akceptuje. Użytkownik może zaakceptować lub odrzucić pliki cookies na zasadzie indywidualnej lub odrzucić 

je raz na zawsze. W przypadku zarządzania plikami cookies, konfiguracja każdej przeglądarki jest inna. 

Użytkownik może skonfigurować swoje preferencje w zależności od przeglądarki, klikając na dany link. 

Użytkownik może skonfigurować przeglądarkę w swoim urządzeniu końcowym, aby wysyłała kod wskazujący 

stronom internetowym, że nie chce być śledzony. Ta opcja jest powszechnie nazywana „Nie śledź”. Parametry  

dopasowania różnych przeglądarek mogą ulec zmianie.  

 

Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie 

CANAL+/ Aplikacji. 

 

6.   KONFIGURACJA PARAMETRÓW SYSTEMU OPERACYJNEGO 

 
Użytkownik może uzyskać dostęp do parametrów swojego urządzenia mobilnego i zmodyfikować 

je poprzez        odpowiednie ustawienia. 

 
Te ustawienia są dostępne: 

 iOS: aplikacja „Ustawienia” na iOS, następnie „Poufność”, a następnie „Reklama”,

 Android: aplikacja „Ustawienia” Androida, a następnie „Ustawienia” - „Google” - 

„Reklamy” (ścieżka może się nieco różnić w zależności od producenta telefonu i wersji Androida),



 Windows: „Ustawienia”, następnie „Ogólne”, a następnie „Zmień opcje prywatności”,

 Mac OS: „Ustawienia”, następnie „Bezpieczeństwo i Prywatność”.

 
Zarządzanie plikami cookies w Google Chrome  

Zarządzanie plikami cookies w Mozilla Firefox  

Zarządzanie plikami cookies w Internet Explorerze 9  

Zarządzanie plikami cookies w Edge 

Zarządzanie plikami cookies w Safari  

Zarządzanie plikami cookies w Operze  

Zarządzanie plikami cookies w Android TV  

Zarządzanie plikami cookies w Apple TV

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka#w_ustawienia-ciasteczek
http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=pl_PL


 


