PRIVACY POLICY
We are serious about our users' confidential information and
we are compliant with the European Union’s General Data
Protection Regulation. KMD Poland is committed to
respecting your privacy. We will treat any personal
information supplied by you as confidential and will only
process such information as permitted by legislation.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Poważnie podchodzimy do poufnych informacji naszych
użytkowników i jesteśmy zgodni z wymaganiami
Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. KMD Polska
zobowiązuje się szanować Twoją prywatność. Wszelkie
podane przez Ciebie dane osobowe traktujemy jako poufne i
przetwarzamy je wyłącznie zgodnie z przepisami.

GENERAL INFORMATION ABOUT COOKIES

INFORMACJE OGÓLNE O COOKIES

Cookies are used on most websites and in some cases, are
necessary for the website to function properly.

Pliki cookie są używane na większości witryn internetowych, a w
niektórych przypadkach są niezbędne do poprawnego
funkcjonowania strony.

Cookies are the small text files that websites can store on the
user’s IT equipment to retrieve them later. Cookies make it
possible to gather statistical information about the users’ use of
the website.

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które strony internetowe mogą
przechowywać na sprzęcie IT użytkownika, aby je później pobrać.
Pliki cookie umożliwiają zbieranie informacji statystycznych na
temat korzystania z witryny przez użytkowników.

A cookie is a passive text file and does not gather information
from the user’s IT equipment, nor can it spread computer viruses
and the like.

Plik cookie jest biernym plikiem tekstowym i nie zbiera informacji
z urządzeń IT użytkownika ani nie może rozprzestrzeniać wirusów
komputerowych i tym podobnych.

How are cookies used on kmdpoland.pl?

W jaki sposób pliki cookie są wykorzystywane na serwerze
kmdpoland.pl?

KMD Poland uses cookies to measure traffic and optimize the
website and for marketing purposes. KMD Poland reserves the
right to use cookies.

KMD Poland wykorzystuje pliki cookie do pomiaru ruchu i
optymalizacji strony internetowej oraz do celów marketingowych.
KMD Poland zastrzega sobie prawo do korzystania z plików cookie.

How do I delete cookies?

Jak mogę usunąć pliki cookie?

You can easily delete cookies in the settings of your browser.

Możesz łatwo usunąć pliki cookie w ustawieniach przeglądarki.

Further information

Dalsze informacje

If you have questions concerning cookies on kmdpoland.pl, please
contact the web editors at communication@kmdpoland.pl.

Jeśli masz pytania dotyczące plików cookie na stronie
kmdpoland.pl, skontaktuj się z redaktorami internetowymi pod
adresem communication@kmdpoland.pl.

Konieczne
Necessary
Necessary cookies help make a website usable by enabling basic
functions like page navigation and access to secure areas of the
website. The website cannot function properly without these
cookies.

Niezbędne pliki cookie pomagają w korzystaniu ze strony
internetowej poprzez umożliwienie podstawowych funkcji, takich
jak nawigacja po stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów
witryny. Strona internetowa nie może działać poprawnie bez tych
plików cookie.

Name

Provider

Purpose

Expiry

PHPSESSID

kmdpoland.pl

Preserves users states across page requests.

Session

resolution

kmdpoland.pl

Used to preserve user’s screen resolution across
page requests.

Session

Marketing

Marketing

Marketing cookies are used to track visitors across websites
and for preparation of statistics that help to learn about user
preferences and behaviors, analysis of these statistics is
anonymous and allows you to adjust the content and
appearance of the website to the prevailing trends, statistics
are also used to assess the popularity of the site

Marketingowe pliki cookie służą do śledzenia użytkowników na
stronach internetowych oraz do przygotowywania statystyk
pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników,
analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie
zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki
stosuje się też do oceny popularności strony
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Provider

Purpose

Expiry

NID

google.com

Registers a unique ID that is used by
Google to keep user’s website
preferences.

6 months

CONSENT

google.com

Used by Google to provide map services

20 years

PREF

youtube.com

Registers a unique ID that is used by
Google to keep statistics of how the
visitor uses YouTube videos across
different websites.

8 months

VISITOR_INFO1_LIVE

youtube.com

Tries to estimate the users' bandwidth on
pages with integrated YouTube videos.

8 months

YSC

youtube.com

Registers a unique ID to keep statistics of
what videos from YouTube the user has
seen.

Session

_cfduid

cloudflare.com

Assigns user ID to identify the individual
1year
client in a shared IP address environment.

