
Mechanizm Cookies w serwisie WWW 

Dla serwisu WWW przechowujemy następujące pliki Cookies, które tworzone są i istnieją tylko w określonym odpowiednio czasie. Są one 

niezbędne dla prawidłowego działania poszczególnych elementów serwisu. 

 Plik cookie Opis Domena Wygasa 

__cfduid Pliki cookie powiązane z witrynami za pomocą CloudFlare, 

stosowane w celu przyspieszenia ładowania strony. 

Zgodnie z CloudFlare są używane do zastąpienia wszelkich 

ograniczeń bezpieczeństwa na podstawie adresu IP, z 

którego przybywa odwiedzający. Nie zawierają żadnych 

informacji identyfikujących użytkownika. 

.cloudflare.com 55 dni 

__Secure-3PAPISID Służy do targetowania reklam w sieci Google. Tworzy 

profil zainteresowań odwiedzających stronę, aby 

wyświetlać bardziej trafne, lepiej dopasowane do 

użytkownika reklamy. 

.google.com 2 lata 

__Secure-3PSID Służy do targetowania reklam w sieci Google. Tworzy 

profil zainteresowań odwiedzających stronę, aby 

wyświetlać bardziej trafne, lepiej dopasowane do 

użytkownika reklamy. 

.google.com 2 lata 

__Secure-3PSIDCC Służy do targetowania reklam w sieci Google. Tworzy 

profil zainteresowań odwiedzających stronę, aby 

wyświetlać bardziej trafne, lepiej dopasowane do 

użytkownika reklamy. 

.google.com 235 dni 



_fbp Facebook wykorzystuje te pliki cookie w celu dostarczania 

szeregu produktów reklamowych, takich jak na przykład 

aukcje reklam w czasie rzeczywistym. 

.facebook.com 16 dni 

_ga  Plik cookie tego rodzaju wykorzystywany jest w celu 

rozróżniania unikalnych użytkowników poprzez 

przydzielanie im wygenerowanych losowo numerów, 

pełniących funkcję identyfikatora klienta.  

.hrubieszow.pl 

.lubelskie.pl 

.translate.google.com 

2 lata 

_gat_gtag_[*} Cookie używany przez Google Analytics do ograniczania 

żądań. 

.hrubieszow.pl Do końca sesji 

_gid Plik cookie używany przez Google Analytics do 

rozróżnienia użytkownika od fałszywego użytkownika  

.hrubieszow.pl 

.translate.google.com 

24 godziny 

1P_JAR Ten plik cookie zawiera informacje na temat sposobu, w 

jaki użytkownik końcowy korzysta z witryny internetowej i 

wszelkich reklam, które mógł on zobaczyć przed 

odwiedzeniem tej witryny. 

.gstatic.com 

.google.com 

20 dni 

ANID Ten plik cookie pomaga powiązać działania użytkownika 

na różnych urządzeniach, jeśli wcześniej zalogował się na 

konto Google na jednym z nich. Pozwala nam to 

koordynować reklamy wyświetlane na różnych 

urządzeniach i prowadzić pomiary zdarzeń prowadzących 

do konwersji. 

.google.com 1 miesiąc 



APISID Pliki cookie DoubleClick zazwyczaj są ustawiane w witrynie 

internetowej przez naszych partnerów reklamowych, 

którzy wykorzystują je do stworzenia profilu 

zainteresowań użytkownika witryny i wyświetlania mu 

spersonalizowanych reklam w innych witrynach 

internetowych. Działają one, identyfikując unikalną 

przeglądarkę i urządzenie użytkownika. 

.google.com 2 lata 

c_user Plik zawiera identyfikator obecnie zalogowanego 

uzytkownika.  

.facebook.com 1 rok 

CONSENT Ten plik cookie zawiera informacje na temat sposobu, w 

jaki użytkownik końcowy korzysta z witryny internetowej i 

wszelkich reklam, które mógł on zobaczyć przed 

odwiedzeniem tej witryny. 

.gstatic.com 

.google.com 

stały 

cookiesession1 Zlicza liczbę sesji i przypisuje anonimowy identyfikator 

każdemu odwiedzającemu użytkownikowi 

umhrubieszow.bip.lubelskie.pl Do końca sesji 

datr Ten plik cookie identyfikuje przeglądarkę łączącą się z 

Facebookiem. Nie jest bezpośrednio związany z 

indywidualnym kontem użytkownika Facebooka. 

Facebook informuje, że jest używany do pomocy w 

zakresie bezpieczeństwa i podejrzanych działań 

logowania, szczególnie w zakresie wykrywania botów 

próbujących uzyskać dostęp do usługi. Facebook twierdzi 

również, że profil zachowania związany z każdym plikiem 

.facebook.com 393 dni 



cookie jest usuwany po 10 dniach. Ten plik cookie jest 

również czytany za pośrednictwem przycisków Like i 

innych przycisków Facebooka oraz tagów umieszczonych 

na wielu różnych stronach internetowych. 

dpr Sesyjny plik cookie odpowiadający za wsparcie 

udostępniania i integracje z innymi serwisami Facebook`a.  

.facebook.com Do końca sesji 

DV Służy do stworzenia profilu zainteresowań odwiedzających 

stronę w celu wyświetlania odpowiednich i 

personalizowanych reklam. 

www.google.com Do końca sesji 

fontsize Przechowywanie informacji o wybranej wielkości czcionki interesant.miasto.hrubieszow 1 rok 

fr Identyfikator użytkownika i przeglądarki; znacznik czasu; 

różne inne dane. Podstawowy plik cookie wykorzystywany 

w reklamach na Facebooku, stosowany do wyświetlania, 

pomiaru skuteczności i poprawy adekwatności reklam 

.facebook.com 90 dni 

has_js Sprawdza, czy w przeglądarce włączona jest obsługa 

Javascript. Dzięki temu strony internetowe mogą działać 

prawidłowo. 

www.miasto.hrubieszow.pl Do końca sesji 

HSID Używany przez Google w połączeniu z identyfikatorem SID 

do weryfikacji konta użytkownika Google i ostatniego 

logowania. 

.google.com 2 lata 

ISID Mierzy skuteczność reklam i przedstawia rekomendacje - 

Google 

.google.com 2 lata 



JSESSIONID Tworzony kiedy sesja zostaje utworzona. Przechowuje 

identyfikator sesji. Jest niezbędny do zachowania 

spójności wypełnianego wniosku. Zakładane tylko jeśli 

połączenie jest szyfrowane protokołem SSL 

enaleznosci.miasto.hrubieszow.pl Do końca sesji 

NID 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.com 6 miesięcy 

OTZ Te pliku cookie umożliwiają zapamiętywanie 

dokonywanych przez użytkownika wyborów na danej 

stronie (nazwy użytkownika, wersji językowej czy miejsca, 

w którym się znajduje) dzięki czemu wyświetlane są 

bardziej konkretne i spersonalizowane treści. Na przykład 

na danej stronie internetowej może być wyświetlana 

lokalna prognoza pogoda lub informacje o ruchu 

drogowym, dzięki przechowywanej w plikach cookie 

informacji o aktualnej lokalizacji. 

www.google.com 

translate.google.com 

8 dni 

page_uv_1 Te pliku cookie umożliwiają zapamiętywanie 

dokonywanych przez użytkownika wyborów na danej 

stronie (nazwy użytkownika, wersji językowej czy miejsca, 

w którym się znajduje) dzięki czemu wyświetlane są 

e-platforma.miasto.hrubieszow.pl 348 dni 



bardziej konkretne i spersonalizowane treści. Na przykład 

na danej stronie internetowej może być wyświetlana 

lokalna prognoza pogoda lub informacje o ruchu 

drogowym, dzięki przechowywanej w plikach cookie 

informacji o aktualnej lokalizacji. 

PHPSESSID Przechowuje identyfikator sesji. Jest niezbędne w 

komunikacji z serwerem. 

umhrubieszow.bip.lubelskie.pl Do końca sesji 

S Ustawia unikalny identyfikator sesji. Umożliwia to witrynie 

zbieranie danych na temat zachowań osób 

odwiedzających stronę w celach statystycznych. 

.google.com Do końca sesji 

SAPISID Pliki cookie DoubleClick zazwyczaj są ustawiane w witrynie 

internetowej przez naszych partnerów reklamowych, 

którzy wykorzystują je do stworzenia profilu 

zainteresowań użytkownika witryny i wyświetlania mu 

spersonalizowanych reklam w innych witrynach 

internetowych. Działają one, identyfikując unikalną 

przeglądarkę i urządzenie użytkownika. 

.google.com 2 lata 

sb Identyfikator przeglądarki i znacznik czasu. Identyfikuje 

przeglądarkę do celów logowania i uwierzytelnienia 

.facebook.com 2 lata 

SEARCH_SAMESITE Ten plik cookie uniemożliwia przeglądarce internetowej 

wysyłanie pliku cookie wraz z żądaniami pomiędzy 

różnymi witrynami internetowymi. Głównym celem jest 

zmniejszenie ryzyka wycieku danych z różnych źródeł. Plik 

.google.com 116 dni 



cookie zapewnia również pewnego rodzaju ochronę przed 

atakami spreparowanych żądań z różnych strona 

internetowych (ang. cross-site request forgery). 

SID Plik cookie slużący do uwierzytelniania 

użytkowników, zapobiega nieupoważnionemu 

korzystaniu z danych logowania oraz do ochrony 

danych użytkownika przed dostępem 

niepowołanych osób 

.google.com 2 lata 

spin Plik cookie reklamodawcy Facebooka – wykorzystywany 

do raportowania kampanii społecznych w celu 

ukierunkowania na podstawie trendów użytkownika  

.facebook.com Do końca sesji 

SSESS[*] Plik sesyjny dla zalogowanych Użytkowników. .miasto.hrubieszow.pl 23 dni 

SSID Ten plik cookie zawiera informacje o tym, w jaki sposób 

użytkownik końcowy korzysta ze strony internetowej, oraz 

wszelkie reklamy, które użytkownik końcowy mógł 

zobaczyć przed odwiedzeniem tej witryny. 

.google.com 2 lata 

styleswitcher Autoszablon dostosowywany indywidualnie do 

użytkownika  

www.miasto.hrubieszow.pl 235 dni 

table_220_data_table_dokumenty_index.php  umhrubieszow.bip.lubelskie.pl Do końca sesji 

vbanner_popup Plik decydujący o pokazaniu okienka pop-up. konsultacje.miasto.hrubieszow.pl Do końca sesji 

xs Sluży do wyswietlania i dopasowania reklam w czasie 

rzeczywistym. 

.facebook.com 1 rok 


