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POLITYKA PLIKÓW COOKIES
Niniejsza Polityka została wydana przez MSI („MSI”, „my”, „nas” i „nasze”).
Witryny internetowe, do których odnosi się ta Polityka
Niniejsza Polityka odnosi się do wszystkich witryn i stron w domenie *.msi.com.
Czym są pliki cookies?
Cookies to niewielkie pliki, które mogą być zapisywane na komputerze lub innym urządzeniu
użytkownika, kiedy odwiedza on witryny internetowe. Ogólnie rzecz biorąc, umożliwiają one
funkcjonowanie stron internetowych, są stosowane w celu śledzenia zachowania użytkownika na
stronie, zapamiętywania danych do logowania itp.
Istnieją różnego rodzaju pliki cookies i można je rozróżnić na podstawie pochodzenia, funkcji i okresu
przechowywania. Do ważnych parametrów plików cookies należą:
 Własne pliki cookies to pliki zapisywane przez witrynę odwiedzaną przez użytkownika,
natomiast pliki cookies podmiotów zewnętrznych są zapisywane przez inne witryny.
Informujemy, że nie mamy wpływu na gromadzenie lub dalsze wykorzystywanie danych przez
podmioty zewnętrzne.
 Niezbędne pliki cookies są konieczne do funkcjonowania witryny internetowej od strony
technicznej (np. umożliwiają one użytkownikowi poruszanie się po witrynie i korzystanie z jej
funkcji).
 Analityczne pliki cookies gromadzą dane dotyczące funkcjonowania witryny internetowej, takie
jak liczba odwiedzających, czas spędzony w witrynie i komunikaty o błędach.
 Funkcyjne pliki cookies podnoszą komfort obsługi witryny internetowej poprzez
zapamiętywanie wyborów użytkownika (np. dotyczących języka, regionu, nazwy użytkownika
itp.).
 Pliki cookies reklamowe/do targetowania umożliwiają witrynie wysyłanie użytkownikowi
spersonalizowanych reklam.
 Sesyjne pliki cookies to pliki tymczasowe, które są usuwane, kiedy użytkownik zamyka
przeglądarkę. Natomiast stałe pliki cookies pozostają na urządzeniu do czasu, aż użytkownik
usunie je ręcznie lub do czasu, gdy przeglądarka usunie je na podstawie okresu
przechowywania określonego w takim pliku.
Więcej informacji na temat wszelkich aspektów plików cookies można znaleźć na stronie
www.allaboutcookies.org. Informujemy, że MSI nie jest powiązana z tą witryną internetową podmiotu
zewnętrznego ani nie ponosi za nią odpowiedzialności.
W jakich celach stosujemy pliki cookies?
Możemy wykorzystywać pliki cookies w celu:
 rozróżniania odwiedzających;
 podnoszenia komfortu obsługi i doskonalenia funkcji naszej witryny;
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realizacji zleceń zakupu;
dostosowania naszej witryny i produktów do potrzeb i preferencji użytkownika;
oraz
analizowania sposobów korzystania z naszej witryny oraz opracowywania anonimowych i
zbiorczych danych statystycznych.

Nie wykorzystujemy zgromadzonych informacji w celu tworzenia profili odwiedzających.
Jakiego rodzaju pliki cookies stosujemy?
W poniższej tabeli przedstawiono wykaz plików cookies stosowanych w tej witrynie.

Nazwa

IDE

Plik własny czy
Okres
podmiotu
przechowy
zewnętrznego?
wania

Plik podmiotu
zewnętrznego
(Doubleclick)

2 lata

Cel
Google DoubleClick
rejestruje i przekazuje
informacje o
zachowaniu
użytkownika witryny
internetowej po
obejrzeniu lub
kliknięciu reklamy
danego reklamodawcy
w celu oceny
skuteczności reklamy i
wyświetlania reklam
dostosowanych do
użytkownika.

NID

Plik podmiotu
zewnętrznego
(Google
Analytics)

Stosowany przez
Google do
Sesyjny plik
zapamiętywania
cookie
preferencji w Google
Maps

PREF

Plik podmiotu
zewnętrznego
(Google
Analytics)

Stosowany przez
Google do
zapamiętywania
preferencji w Google
Maps

Pół roku

Rodzaje gromadzonych danych

Korzystamy również z jednego lub
więcej rodzajów plików cookies do
celów reklam wyświetlanych na
różnych stronach internetowych.
Jednym z głównych reklamowych
plików cookies w witrynach
nienależących do Google jest „IDE”,
który zapisywany jest w
przeglądarkach pod domeną
doubleclick.net.

Plik cookie NID zawiera indywidualny
kod ID, który Google wykorzystuje do
zapamiętywania preferencji
użytkownika i innych informacji, takich
jak wybór języka (np. angielski), ile
wyników wyszukiwania użytkownik
chce, aby było wyświetlane na stronie
(np. 10 lub 20) oraz czy użytkownik
chce włączyć filtr Google SafeSearch.
Większość użytkowników serwisu
Google ma w przeglądarce plik
cookie preferencji oznaczony jako
„PREF”. Przeglądarka internetowa
wysyła ten plik cookie do stron
należących do Google na żądanie.
Plik cookie PREF może zapisywać
preferencje użytkownika i inne
informacje, a konkretnie wybór języka
(np. angielski) oraz ile wyników
wyszukiwania użytkownik chce, aby
było wyświetlane na stronie (np. 10
lub 20) oraz czy użytkownik chce
włączyć filtr Google SafeSearch.
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Plik podmiotu
VISITOR_IN zewnętrznego
FO1_LIVE
(Google
Analytics)

YSC

Plik podmiotu
zewnętrznego
(Google
Analytics)

__asc

Plik podmiotu
zewnętrznego
(Google
Analytics)

__auc

Plik podmiotu
zewnętrznego
(Google
Analytics)

_ga

Plik podmiotu
zewnętrznego
(Google
Analytics)

Plik podmiotu
_gat_UA-168 zewnętrznego
2832-1
(Google
Analytics)

Wykorzystywany przez
serwis YouTube
(Google) do
zapisywania
1 rok
preferencji
użytkownika oraz w
innych nieokreślonych
celach
Wykorzystywany przez
serwis YouTube
(Google) do
Sesyjny plik zapisywania
cookie
preferencji
użytkownika oraz w
innych nieokreślonych
celach

Plik cookie stosowany przez serwis
YouTube do pomiaru przepustowości
łącza użytkownika w celu włączenia
nowego lub starego interfejsu.

Plik cookie stosowany przez serwis
YouTube do pomiaru przepustowości
łącza użytkownika w celu włączenia
nowego lub starego interfejsu.

Serwis LoginRadius stosowany jest,
aby umożliwić korzystanie z kont w
mediach społecznościowych do
Do zbiorczej analizy
Sesyjny plik
logowania się do sklepu. Ułatwia to
odwiedzających
cookie
proces rejestracji (szczególnie
witryny internetowe
użytkownikom Google), ale oznacza
konieczność zastosowania
dodatkowych plików cookies.
Serwis LoginRadius stosowany jest,
aby umożliwić korzystanie z kont w
mediach społecznościowych do
Do zbiorczej analizy
Sesyjny plik
logowania się do sklepu. Ułatwia to
odwiedzających
cookie
proces rejestracji (szczególnie
witryny internetowe
użytkownikom Google), ale oznacza
konieczność zastosowania
dodatkowych plików cookies.
Biblioteka Javascript serwisu Google
Universal Analytics korzysta z
Wykorzystywany przez własnych plików cookies w celu:
Google w celu
rozróżniania użytkowników i
1 rok
monitorowania
ograniczania tempa napływu
zachowania
wniosków. Aby zrezygnować z tego
użytkowników
pliku, należy kliknąć
(https://tools.google.com/dlpage/gaop
tout?hl=en)
Biblioteka Javascript serwisu Google
Universal Analytics korzysta z
Wykorzystywany przez własnych plików cookies w celu:
Google w celu
rozróżniania użytkowników i
Sesyjny plik
monitorowania
ograniczania tempa napływu
cookie
zachowania
wniosków. Aby zrezygnować z tego
użytkowników
pliku, należy kliknąć
(https://tools.google.com/dlpage/gaop
tout?hl=en)
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Plik podmiotu
_gat_UA-886 zewnętrznego
50119-1
(Google
Analytics)

Sesyjny plik
cookie

_gid

Plik podmiotu
zewnętrznego
(Google
Analytics)

Sesyjny plik
cookie

fr

Plik podmiotu
zewnętrznego
(Facebook)

Sesyjny plik
cookie

official_sessi
Plik własny
on

Sesyjny plik
cookie

PHPSESSID Plik własny

do czasu
zamknięcia
przeglądarki

Plik podmiotu
_gat_UA-110 zewnętrznego
97980-2
(Google
Analytics)

1 minuta

Biblioteka Javascript serwisu Google
Universal Analytics korzysta z
Wykorzystywany przez własnych plików cookies w celu:
Google w celu
rozróżniania użytkowników i
monitorowania
ograniczania tempa napływu
zachowania
wniosków. Aby zrezygnować z tego
użytkowników
pliku, należy kliknąć
(https://tools.google.com/dlpage/gaop
tout?hl=en)
Biblioteka Javascript serwisu Google
Universal Analytics korzysta z
własnych plików cookies w celu:
Funkcjonalność
rozróżniania użytkowników i
(analizy stron
ograniczania tempa napływu
internetowych)
wniosków. Aby zrezygnować z tego
pliku, należy kliknąć
(https://tools.google.com/dlpage/gaop
tout?hl=en)
Plik przekazuje informacje do serwisu
Korzystamy z wtyczek Facebook, do powiązanej funkcji
społecznościowych
wtyczki społecznościowej. Wysyła
serwisu Facebook, aby informacje do serwisu Facebook
umożliwić
niezależnie od tego, czy użytkownik
użytkownikom
jest członkiem portalu
udostępnianie
społecznościowego lub czy się do
znajomym treści na
niego zalogował. Więcej informacji
naszej witrynie, które znajduje się w punkcie „Facebook
polubili.
(wtyczka społecznościowa) ” o plikach
cookies podmiotów zewnętrznych.
Funkcjonalność
Nie dotyczy
(logowanie w witrynie)
Plik cookie stosowany do celów
serwera zarządzania sesjami
użytkownika. Jest on umieszczany
Ten plik cookie jest
automatycznie przy wejściu na stronę
związany z
w celu odróżnienia odwiedzającego
funkcjonowaniem
od innych połączonych użytkowników
witryny (nie można go i jest usuwany po zamknięciu
wyłączyć). Jest on
przeglądarki. Użytkownik zostaje
również niezbędny do oznaczony indywidualnym
zapewnienia
wygenerowanym losowo kodem
bezpieczeństwa i
cyfrowym. Nie gromadzi informacji
sprawnego działania osobistych użytkownika bądź danych
witryny.
osobowych szczególnie chronionych,
ani nie jest stosowany do
monitorowania użytkownika i jego
zachowania.
Wykorzystywany przez Biblioteka Javascript serwisu Google
Google w celu
Universal Analytics korzysta z
monitorowania
własnych plików cookies w celu:
zachowania
rozróżniania użytkowników i
użytkowników
ograniczania tempa napływu
4
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wniosków. Aby zrezygnować z tego
pliku, należy kliknąć
(https://tools.google.com/dlpage/gaop
tout?hl=en)
MSI_csrf_ck Plik własny

MSI_session Plik własny

Plik podmiotu
_gat_UA-579 zewnętrznego
06365-1
(Google
Analytics)

forumenMSIc
Plik własny
om

Plik podmiotu
_gat_UA-108 zewnętrznego
735944-1
(Google
Analytics)

forumesMSIc
Plik własny
om

Plik podmiotu
_gat_UA-108 zewnętrznego
704639-1
(Google
Analytics)

forumfrMSIco
Plik własny
m
Plik podmiotu
_gat_UA-109 zewnętrznego
161106-1
(Google
Analytics)

Obrona przed atakami
XSS (cross-site
Nie dotyczy
scripting)
Zachowuje dane
24 godziny użytkownika do
Nie dotyczy
logowania
Biblioteka Javascript serwisu Google
Universal Analytics korzysta z
Wykorzystywany przez własnych plików cookies w celu:
Google w celu
rozróżniania użytkowników i
Sesyjny plik
monitorowania
ograniczania tempa napływu
cookie
zachowania
wniosków. Aby zrezygnować z tego
użytkowników
pliku, należy kliknąć
(https://tools.google.com/dlpage/gaop
tout?hl=en)
Zachowuje dane
Sesyjny plik
użytkownika do
Nie dotyczy
cookie
logowania
Biblioteka Javascript serwisu Google
Universal Analytics korzysta z
Wykorzystywany przez własnych plików cookies w celu:
Google w celu
rozróżniania użytkowników i
Sesyjny plik
monitorowania
ograniczania tempa napływu
cookie
zachowania
wniosków. Aby zrezygnować z tego
użytkowników
pliku, należy kliknąć
(https://tools.google.com/dlpage/gaop
tout?hl=en)
Zachowuje dane
Sesyjny plik
użytkownika do
Nie dotyczy
cookie
logowania
Biblioteka Javascript serwisu Google
Universal Analytics korzysta z
Wykorzystywany przez własnych plików cookies w celu:
Google w celu
rozróżniania użytkowników i
Sesyjny plik
monitorowania
ograniczania tempa napływu
cookie
zachowania
wniosków. Aby zrezygnować z tego
użytkowników
pliku, należy kliknąć
(https://tools.google.com/dlpage/gaop
tout?hl=en)
Zachowuje dane
Sesyjny plik
użytkownika do
Nie dotyczy
cookie
logowania
Wykorzystywany przez Biblioteka Javascript serwisu Google
Google w celu
Universal Analytics korzysta z
Sesyjny plik
monitorowania
własnych plików cookies w celu:
cookie
zachowania
rozróżniania użytkowników i
użytkowników
ograniczania tempa napływu
10 minut
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wniosków. Aby zrezygnować z tego
pliku, należy kliknąć
(https://tools.google.com/dlpage/gaop
tout?hl=en)
MSIforumit

Plik własny

Zachowuje dane
Sesyjny plik
użytkownika do
cookie
logowania

Plik podmiotu
_gat_UA-100 zewnętrznego
364052-1
(Google
Analytics)

Sesyjny plik
cookie

forumphMSIc
Plik własny
om

Sesyjny plik
cookie

Plik podmiotu
_gat_UA-109 zewnętrznego
127216-1
(Google
Analytics)

Sesyjny plik
cookie

forumplMSIc
Plik własny
om

Sesyjny plik
cookie

Plik podmiotu
_gat_UA-108 zewnętrznego
734124-1
(Google
Analytics)

Sesyjny plik
cookie

forumruMSI

Plik własny

Plik podmiotu
_gat_UA-820 zewnętrznego
07701-1
(Google
Analytics)

Sesyjny plik
cookie

Sesyjny plik
cookie

Nie dotyczy

Biblioteka Javascript serwisu Google
Universal Analytics korzysta z
Wykorzystywany przez własnych plików cookies w celu:
Google w celu
rozróżniania użytkowników i
monitorowania
ograniczania tempa napływu
zachowania
wniosków. Aby zrezygnować z tego
użytkowników
pliku, należy kliknąć
(https://tools.google.com/dlpage/gaop
tout?hl=en)
Zachowuje dane
użytkownika do
Nie dotyczy
logowania
Biblioteka Javascript serwisu Google
Universal Analytics korzysta z
Wykorzystywany przez własnych plików cookies w celu:
Google w celu
rozróżniania użytkowników i
monitorowania
ograniczania tempa napływu
zachowania
wniosków. Aby zrezygnować z tego
użytkowników
pliku, należy kliknąć
(https://tools.google.com/dlpage/gaop
tout?hl=en)
Zachowuje dane
użytkownika do
Nie dotyczy
logowania
Biblioteka Javascript serwisu Google
Universal Analytics korzysta z
Wykorzystywany przez własnych plików cookies w celu:
Google w celu
rozróżniania użytkowników i
monitorowania
ograniczania tempa napływu
zachowania
wniosków. Aby zrezygnować z tego
użytkowników
pliku, należy kliknąć
(https://tools.google.com/dlpage/gaop
tout?hl=en)
Zachowuje dane
użytkownika do
Nie dotyczy
logowania
Biblioteka Javascript serwisu Google
Universal Analytics korzysta z
Wykorzystywany przez
własnych plików cookies w celu:
Google w celu
rozróżniania użytkowników i
monitorowania
ograniczania tempa napływu
zachowania
wniosków. Aby zrezygnować z tego
użytkowników
pliku, należy kliknąć
(https://tools.google.com/dlpage/gaop
6
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tout?hl=en)

MSIforumth

Plik własny

Plik podmiotu
_gat_UA-109 zewnętrznego
135067-1
(Google
Analytics)

MSIforumar

Plik własny

Zachowuje dane
Sesyjny plik
użytkownika do
cookie
logowania

Nie dotyczy

Biblioteka Javascript serwisu Google
Universal Analytics korzysta z
Wykorzystywany przez własnych plików cookies w celu:
Google w celu
rozróżniania użytkowników i
Sesyjny plik
monitorowania
ograniczania tempa napływu
cookie
zachowania
wniosków. Aby zrezygnować z tego
użytkowników
pliku, należy kliknąć
(https://tools.google.com/dlpage/gaop
tout?hl=en)
Zachowuje dane
Sesyjny plik
użytkownika do
Nie dotyczy
cookie
logowania

Informujemy, że przetwarzanie danych osobowych użytkowników w związku z plikami cookies oraz w
innych celach podlega naszej Polityce Prywatności MSI dostępnej na stronie
https://www.MSI.com/page/privacy-policy.
Ponadto, możemy również wykorzystywać sygnały nawigacyjne (lub czyste pliki gif) i inne podobne
technologie, w połączeniu z plikami cookies lub dodatkowo. Sygnał nawigacyjny (ang. web beacon) to
zazwyczaj transparentny obraz graficzny (zwykle 1 piksel x 1 piksel) umieszczany w witrynie
internetowej lub wiadomości e-mail. Pomagają nam one zebrać informacje na temat zachowania
odwiedzających naszą witrynę. Więcej informacji na temat sygnałów nawigacyjnych można znaleźć na
stronie internetowej http://www.allaboutcookies.org/faqs/beacons.html. Informujemy, że MSI nie jest
powiązana z tą witryną internetową podmiotu zewnętrznego ani nie ponosi za nią odpowiedzialności.
Ta witryna korzysta z Google Analytics, serwisu Google, Inc. („Google”) dokonującego analiz stron
internetowych. Google Analytics korzysta z „plików cookies”, czyli plików tekstowych, które są
zapisywane w komputerach użytkowników i które umożliwiają analizę sposobu korzystania przez nich z
danej witryny.
Informacje na temat korzystania z witryny przez użytkownika generowane przez plik cookie (w tym
adres IP użytkownika) są przesyłane do Google i przechowywane na serwerach Google w USA.
Google wykorzystuje te informacje do analizy sposobu, w jaki użytkownik korzysta z witryny
internetowej, do opracowywania raportów na temat aktywności w witrynie dla jej operatora, a także do
świadczenia innych usług dotyczących witryny i korzystania z Internetu. Google może również
przekazywać takie informacje podmiotom zewnętrznym, jeżeli jest to wymagane na podstawie
przepisów prawa lub w przypadku, gdy te podmioty zewnętrzne przetwarzają informacje w imieniu
Google. Google nie wiąże adresu IP użytkownika z innymi danymi przechowywanymi przez Google.
Użytkownik może zrezygnować z korzystania z plików cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w
swojej przeglądarce. Informujemy jednak, że w takim przypadku użytkownik może nie być w stanie w
pełni korzystać z funkcji tej witryny. Korzystając z tej witryny, użytkownik zgadza się na przetwarzanie
jego danych przez Google w sposób i do celów opisanych powyżej.
Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.google.com/analytics/
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Jak można kontrolować pliki cookies i sygnały nawigacyjne?
Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje pliki cookies. W zależności od
przeglądarki można zmienić ustawienia tak, aby przeglądarka informowała użytkownika przed
zaakceptowaniem plików cookies. Można też wyłączyć obsługę plików cookies w przeglądarce. Aby
uzyskać dodatkowe informacje o tym, jak zmienić ustawienia przeglądarki, należy kliknąć przycisk
„Pomoc” (lub podobny).
Wyłączenie plików cookies może mieć wpływ na jakość doświadczenia użytkownika podczas
korzystania z naszych witryn.
Jeśli użytkownik korzysta z naszych witryn przy pomocy różnych urządzeń, musi ustawić swoje
preferencje dotyczące plików cookies w każdej przeglądarce na każdym z urządzeń.
Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies można znaleźć na stronie:
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Informujemy, że MSI nie jest powiązana z tą witryną
internetową podmiotu zewnętrznego ani nie ponosi za nią odpowiedzialności.
Ponadto, aby zrezygnować z plików cookies, można odwiedzić następujące strony i zaznaczyć te pliki
cookies, które użytkownik chce wyłączyć: http://www.aboutads.info/choices/#completed i
http://www.youronlinechoices.com/. Informujemy, że MSI nie jest powiązana z tymi witrynami
internetowymi podmiotów zewnętrznych ani nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Ostatnia aktualizacja: 11 maja 2018 r.
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