
POLITYKA COOKIES

Flyps spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, ul. Karola Olszewskiego 6,
25-663 Kielce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000638297, posiadająca NIP: 9591977339 oraz REGON: 365449272 (dalej: Flyps) wykorzystuje
pliki „cookies” w funkcjonowaniu serwisu www.flyps.io.

„Cookies” są plikami, wykorzystywanymi jako znaki identyfikacyjne. Flyps jako administrator
serwisu www.flyps.io wysyła „cookies” przez stronę Flyps i zapisuje je na dysku twardym
użytkownika. Nasze „cookies” są chronione przed odczytem przez osoby trzecie za pomocą
standardowych zabezpieczeń przeglądarki internetowej.

Używamy dwóch rodzajów „cookies”:

1. krótkoterminowe ("session-cookies"), które są przechowywane na urządzeniu użytkownika i
pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki, a następnie są trwale
usuwane z pamięci urządzenia;

2. długoterminowe (trwałe) „cookies”, przechowywane na urządzeniu użytkownika, gdzie
pozostają do momentu ich skasowania przez użytkownika lub do momentu ich wygaśnięcia,
zgodnie ze wskazanym poniżej czasem przechowywania.

W toku korzystania z serwisu www.flyps.io mogą być gromadzone i wykorzystywane następujące
pliki cookies:

Cookie Rodzaj Czas
obowiązywania

Cel/Opis

cky-active-check Niezbędny 1 dzień Sprawdza, czy baner cookie consent jest
aktywny na stronie internetowej.

cky-consent Niezbędny 1 rok Określa, czy użytkownik zaakceptował pole
zgody na pliki cookie.

cookieyes-advertisement Niezbędny 1 rok Służy do wykrywania, czy odwiedzający
zaakceptował kategorię marketingową w
banerze cookie.

cookieyes-analytics Niezbędny 1 rok Służy do wykrywania, czy odwiedzający
zaakceptował kategorię analityczną w
banerze cookie.

cookieyes-functional Niezbędny 1 rok Służy do wykrywania, czy odwiedzający
zaakceptował kategorię funkcjonalną w
banerze cookie.

cookieyesID Niezbędny 1 rok Określa, czy użytkownik zaakceptował pole
zgody na pliki cookie.

cookieyes-necessary Niezbędny 1 rok Służy do wykrywania, czy odwiedzający
zaakceptował kategorię niezbędnych
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plików cookie w banerze cookie.

cookieyes-other Niezbędny 1 rok Służy do wykrywania, czy odwiedzający
zaakceptował kategorię inne w banerze
cookie.

cookieyes-performance Niezbędny 1 rok Służy do wykrywania, czy odwiedzający
zaakceptował kategorię wydajnościowych
plików cookie w banerze cookie.

test_cookie Niezbędny 1 rok Służy do sprawdzania, czy przeglądarka
użytkownika obsługuje pliki cookies.

wf-csrf Niezbędny Do końca sesji
przeglądarki

Zapewnia bezpieczeństwo przeglądania
odwiedzających, zapobiegając fałszowaniu
żądań między witrynami. Ten plik cookie
jest niezbędny dla bezpieczeństwa strony
internetowej i odwiedzającego.

wf-csrf.sig Niezbędny Do końca sesji
przeglądarki

Zapewnia bezpieczeństwo przeglądania
odwiedzających, zapobiegając fałszowaniu
żądań między witrynami. Ten plik cookie
jest niezbędny dla bezpieczeństwa strony
internetowej i odwiedzającego.

_hssc Analityczny 30 minut Cookie pochodzące od HubSpot
(www.hubspot.com)

Śledzi przebieg sesji.

Służy do określenia, czy HubSpot powinien
zwiększać numer sesji i znaczniki czasu w
pliku cookie __hstc.
Zawiera domenę, liczbę wyświetleń i
znacznik czasu rozpoczęcia sesji.

_hssc Analityczny Do końca sesji
przeglądarki

Cookie pochodzące od HubSpot
(www.hubspot.com)

Za każdym razem, gdy HubSpot zmienia
plik cookie sesji, ten plik cookie jest
również ustawiany w celu określenia, czy
odwiedzający ponownie uruchomił
przeglądarkę.

_hstc Analityczny 6 miesięcy Cookie pochodzące od HubSpot
(www.hubspot.com)

Główny plik cookie do śledzenia
aktywności Użytkowników.

Zawiera domenę, utk, początkowy znacznik
czasu (pierwsza wizyta), ostatni znacznik
czasu (ostatnia wizyta), aktualny znacznik
czasu (ta wizyta) i numer sesji (przyrosty
dla każdej kolejnej sesji).
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hubspotutk Analityczny 6 miesięcy Cookie placed by HubSpot
(www.hubspot.com)

Ten plik cookie śledzi tożsamość
Użytkownika. Jest on przekazywany do
HubSpot po przesłaniu formularza i
używany podczas deduplikacji kontaktów.

Zawiera nieprzezroczysty identyfikator
GUID reprezentujący bieżącego gościa.

_ga Analityczny 2 lata Cookie pochodzące od Google Analytics

Plik cookie służy do obliczania danych
dotyczących odwiedzających, sesji,
kampanii i śledzenia wykorzystania
witryny na potrzeby raportu analitycznego
witryny. Pliki cookie przechowują
informacje anonimowo i przypisują losowo
wygenerowany numer w celu identyfikacji
unikalnych użytkowników.
Rejestruje unikalny identyfikator, który
służy do generowania danych
statystycznych dotyczących sposobu
korzystania przez użytkownika ze strony
internetowej.

_ga_# Analityczny 2 lata Cookie pochodzące od Google Analytics

Ten plik cookie jest używany przez Google
Analytics do zbierania danych na temat
liczby odwiedzin strony internetowej przez
użytkownika, a także
daty pierwszej i ostatniej wizyty.

_gat Analityczny 1 dzień Cookie pochodzące od Google Analytics

Używany przez Google Analytics do
ograniczania liczby żądań.

_gid Analityczny 1 dzień Cookie pochodzące od Google Analytics

Rejestruje unique ID, który służy do
generowania danych statystycznych na
temat tego, w jaki sposób odwiedzający
korzysta ze strony internetowej.

collect Analityczny Do końca sesji
przeglądarki

Cookie pochodzące od Google Analytics

Used to send data to Google Analytics
about the visitor's device and behavior.
Tracks the visitor across devices and
marketing channels.

_fbp Marketingowy 3 miesiące Cookie pochodzące od Facebook Pixel

Piksel Facebooka to narzędzie analityczne,
które pozwala mierzyć skuteczność reklam.
Ten plik cookie jest instalowany przez
Facebook, aby pomóc dostarczać nasze
reklamy osobom, które już odwiedziły
naszą witrynę, gdy są na Facebooku lub

http://www.hubspot.com


platformie cyfrowej obsługiwanej przez
Facebook Advertising.

_hjid Analityczny 1 rok Cookie pochodzące od HotJar

Ten plik cookie jest instalowany przez
Hotjar, gdy klient po raz pierwszy trafi 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.

SNID Analityczny 2 lata Cookie pochodzące od Snitcher
(https://www.snitcher.com/)

Używamy Snitchera do pomiaru
wykorzystania naszej witryny w celach
biznesowych. Ta usługa pokazuje nam
nazwy firm i adresy w oparciu o adresy IP
naszych gości. Aby Snitcher mógł
rozróżnić różnych użytkowników naszej
witryny, ustawia plik cookie o nazwie
„SNID” z dwuletnim życiem.

snidsessid Marketing Do końca sesji
przeglądarki

Cookie pochodzące od Snitcher

(https://www.snitcher.com/)

Śledzi poszczególne sesje na stronie
internetowej, umożliwiając stronie
internetowej uzyskanie danych
statystycznych z wielu wizyt. Dane te mogą
być również wykorzystywane do tworzenia
potencjalnych klientów w celach
marketingowych.

bcookie Marketing 1rok Cookie pochodzące od LinkedIn

Plik cookie z identyfikatorem przeglądarki
umożliwiający jednoznaczną identyfikację
urządzeń korzystających z serwisu
LinkedIn w celu wykrywania nadużyć na
platformie i diagnostyki

bscookie Marketing 1 rok Cookie pochodzące od LinkedIn

Służy do zapamiętania, że zalogowany
użytkownik został zweryfikowany za
pomocą uwierzytelniania
dwuskładnikowego

JSESSIONID Inne Do końca sesji
przeglądarki

Cookie pochodzące od LinkedIn

Służy do ochrony przed atakami typu
CSRF (Cross Site Request Forgery).

lang Funkcjonalne Do końca sesji
przeglądarki

Cookie pochodzące od LinkedIn

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

lidc Funkcjonalne 24 godziny Cookie pochodzące od LinkedIn

Umożliwienie wyboru Centrum
Przetwarzania Danych

sdsc Funkcjonalne Do końca sesji
przeglądarki

Cookie pochodzące od LinkedIn

Podpisany plik cookie odpowiedzialny za
kontekst wykonywania usługi danych
wykorzystywany do trasowania bazy
danych w celu utrzymania spójności
między wszystkimi bazami danych podczas
dokonywania zmiany. Służy do
zapewnienia, że treść wprowadzona przez
użytkownika jest natychmiast dostępna dla
przesyłającego użytkownika po przesłaniu.

li_gc Funkcjonalne 6 miesięcy Cookie pochodzące od LinkedIn

Służy do przechowywania zgody gości na
wykorzystywanie plików cookie do celów
innych niż niezbędne

li_mc Marketing 6 miesięcy Cookie pochodzące od LinkedIn

Służy 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

UID Marketing 720 dni Cookie pochodzące od LinkedIn

Wykorzystywany do badania rynku i
zachowań użytkowników

UserMatchHistory Marketing 30 ni Cookie pochodzące od LinkedIn

Synchronizacja identyfikatorów reklam
LinkedIn

AnalyticsSyncHistory Marketing 30 dni Cookie pochodzące od LinkedIn

Pozwala przechowywać informację o
czasie synchronizacji z plikiem cookie
lms_analytics

lms_ads Marketing 30 dni Cookie pochodzące od LinkedIn

Służy do identyfikacji użytkowników
serwisu LinkedIn poza serwisem LinkedIn
w celach reklamowych

lms_analytics Marketing 30 dni Cookie pochodzące od LinkedIn



Służy do identyfikacji użytkowników
serwisu LinkedIn poza serwisem LinkedIn
w celach analitycznych

li_fat_id Marketing 30 dni Cookie pochodzące od LinkedIn

Pośredni identyfikator członka
wykorzystywany do śledzenia konwersji,
ponownego targetowania i analityki

li_sugr Marketing 90 dni Cookie pochodzące od LinkedIn

Pozwala ustanowić probabilistyczne
powiązanie tożsamości użytkownika spoza
Wyznaczonych krajów

U Marketing 3 miesiące Cookie pochodzące od LinkedIn

Identyfikator przeglądarki dla
użytkowników spoza Wyznaczonych
krajów

_guid Marketing 90 dni Cookie pochodzące od LinkedIn

Pozwala zidentyfikować członka LinkedIn
w celach reklamowych za pośrednictwem
Google Ads

BizographicsOptOut Marketing 10 lat Cookie pochodzące od LinkedIn

Służy do określania statusu rezygnacji dla
osób niebędących członkami

li_giant Marketing 7 dni Cookie pochodzące od LinkedIn

Niebezpośredni identyfikator grup
członków LinkedIn używany do śledzenia
konwersji

Flyps korzysta z plików cookie własnych oraz dostarczanych przez podmioty trzecie („Zaufanych
Partnerów”). Aktualna Lista Zaufanych Partnerów dostępna jest na stronie flyps.io. W każdej chwili
Użytkownik może zapoznać się z politykami ochrony prywatności Zaufanych Partnerów (załącznik nr
1 do Polityki Cookies). Odesłania do tych polityk mieszczą się w ramach flyps.io.

W ramach serwisu wykorzystywane są zewnętrzne pliki cookies, aby:

● zbierać informacje na temat zachowań użytkowników na stronie internetowej serwisu
www.flyps.io oraz tworzyć na tej podstawie statystyki – Google Analitycs, Hubspot,
Snitcher, LinkedIn

● prezentować reklamy dostosowane do preferencji Użytkownika – Facebook Pixel
● Analizować zachowania użytkowników na stronie by jeszcze tworzyć jak najbardziej

użyteczny wygląd strony oraz jej treści – HotJar

Celem korzystania z „cookies” jest umożliwienie konfiguracji wyświetlanej strony, zbieranie
statystyk, a w szczególności:
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● dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze spersonalizowanych stron internetowych serwisu;

● rozpoznania urządzenia użytkownika serwisu oraz jego lokalizację za pomocą Google
Analytics (bez łączenia tych danych z informacjami o adresie IP użytkownika lub
jego pozostałymi danymi);

● wyświetlanie odpowiednio sformatowanej strony internetowej, dostosowanej do jego
indywidualnych potrzeb;

● zapamiętania ustawień wybranych przez użytkownika i personalizacji interfejsu
użytkownika;

● zbierania anonimowych informacji statystycznych o odwiedzających;
● dodatkowo korzystanie z cookies może być także wykorzystywane do wyświetlana

reklam najtrafniej dopasowanych do aktywności Użytkownika na stronach
internetowych.

Flyps nie stosuje „cookies” bez zgody użytkownika, za wyjątkiem plików niezbędnych do
funkcjonowania serwisu. Zgoda może zostać wyrażona samodzielnie i w każdym czasie za pomocą
banneru cookie pojawiającego się na stronie www.flyps.io lub poprzez ustawienia swojej przeglądarki
internetowej (za pomocą odpowiedniej konfiguracji ustawień) lub poprzez kliknięcie ponownie w
banner cookie u dołu strony w celu zmiany wyboru/decyzji.

Ograniczenie zapisywania niezbędnych plików „cookies” może negatywnie wpływać na niektóre
funkcjonalności serwisu www.flyps.io.

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki „cookies” korzystając z dostępnych funkcji w swojej
przeglądarce internetowej

● w przeglądarce Internet Explorer
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-

cookie-files-in-internet-explorer
● w przeglądarce Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
● w przeglądarce Opera
https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/
● w przeglądarce Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek
● w przeglądarce Safari
https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

Stosowane przez Flyps „cookies” nie powodują uszkodzenia komputera użytkownika ani zmian
konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym
w tym urządzeniu.
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Załącznik nr 1 – Zaufani Partnerzy

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia -
https://policies.google.com/privacy?hl=pl

HubSpot Inc. https://legal.hubspot.com/privacy-policy

(Facebook) Meta Platforms, Inc. https://www.facebook.com/privacy/explanation/

Hotjar Ltd https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/

Snitcher B.V. https://www.snitcher.com/privacy-policy

LinkedIn Ireland Unlimited Company https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy


