
Polityka Cookies  

wersja obowiązująca od dnia 17.08.2022 r. 

Niniejsza polityka określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach 

Użytkownika za pomocą plików cookies lub skryptów, zapisywanych w związku z dostępem 

Użytkownika do serwisu  internetowego https://moja.biedronka.pl  (zwanego 

dalej „Serwisem”) lub skorzystaniem z aplikacji mobilnej „Biedronka” (zwanej dalej „Aplikacją 

Mobilną”). 

 

1. Kto jest administratorem  Serwisu? 

Administratorem serwisu dostępnego pod adresem https://moja.biedronka.pl oraz dostawcą 

Aplikacji Mobilnej  jest Jeronimo Martins Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Kostrzynie przy 

ul. Żniwnej 5 (62-025 Kostrzyn), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, 

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000222483, 

NIP: 7791011327 (zwany dalej  „Administratorem”). 

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora 

zapraszamy do kontaktu z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej na adres 

bok@biedronka.eu lub telefonicznie pod (22) 205 33 00. 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych osobowych, z którym można się 

skontaktować poprzez email: dpo.polska@jeronimo-martins.com. Z Inspektorem Ochrony 

Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych. 

2. Co to są pliki cookies/skrypty? 

Pliki cookies (po polsku tzw. Ciasteczka) lub skrypty dla Aplikacji Mobilnej, to dane 
informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na 
urządzeniu końcowym (komputerze, urządzeniu mobilnym) użytkownika Serwisu oraz 
Aplikacji Mobilnej w czasie korzystania przez niego z Serwisu oraz Aplikacji Mobilnej i 
następnie tam przechowywane. Przy kolejnym połączeniu się z Serwisem lub 
skorzystaniem z Aplikacji pliki cookies/skrypty mogą być przez nią odczytane z komputera, 
urządzenia mobilnego użytkownika i służyć dostosowaniu Serwisu, Aplikacji Mobilnej do 
zapamiętanych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych jej właściciela. 

3. Do czego Serwis, Aplikacja Mobilna używa plików cookies/skryptów? 

Wykorzystujemy pliki cookies lub skrypty, aby zapewnić Państwu jak najwydajniejsze i 
najbardziej wygodne funkcjonowanie Serwisu oraz Aplikacji Mobilnej (dzięki nim Serwis, 
Aplikacja Mobilna „pamięta” np. ustawienia poszczególnych użytkowników, takie jak język 
czy rozmiar czcionki). Ponadto używamy tych plików w celu tworzenia statystyk, które 
pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób korzystają Państwo z Serwisu, Aplikacji Mobilnej 
co pomaga nam w jego rozwijaniu i optymalizowaniu. 

Wykorzystywane przez Serwis, Aplikację Mobilną pliki cookies lub skrypty są bezpieczne 
dla komputerów i urządzeń użytkowników, w szczególności za ich pomocą nie jest możliwe 
przedostanie się do urządzenia wirusów oraz innego niechcianego lub złośliwego 
oprogramowania. 

https://moja.biedronka.pl/
https://moja.biedronka.pl/
mailto:dpo.polska@jeronimo-martins.com


Użytkownik może wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookies/skryptów na urządzeniu 

użytkownika oraz uzyskanie dostępu do informacji już przechowywanych , w szczególności 

poprzez wykorzystanie dostępnych ustawień z pozycji banera cookies/skryptów lub 

poprzez ustawienia oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu użytkownika  

pozwalające na zapisywanie plików cookies/skryptów. Użytkownik może odmówić lub 

wycofać w dowolnym momencie udzieloną zgodę w szczególności poprzez zmianę 

ustawień swojej przeglądarki internetowej/zmianę ustawień z pozycji banera 

cookies/skryptów lub ograniczyć jej zakres. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność 

prawem przetwarzania danych przed jej cofnięciem. 

 

4. Jakich plików cookies lub skryptów używa Serwis lub Aplikacja Mobilna ? 

W Serwisie wykorzystujemy następujące typy plików cookies: 

a) Niezbędne do prawidłowego działania serwisu 
Korzystamy z plików cookies i technologii monitorujących w celu poprawy 
bezpieczeństwa, administracji systemem lub umożliwienia korzystania z funkcji 
serwisu. Są to pliki niezbędne do świadczenia usług i zapewnienia ich dostępności 
funkcjonalności. 
 

b) Analizy i ocena wydajności 
Wykorzystujemy pliki cookies do oceny wydajności naszych stron www, aplikacji 
mobilnych oraz podniesienia jakości treści prezentowanych za ich pośrednictwem. 
 

c) Reklamowe pliki cookie       
Korzystamy z plików cookies, aby prezentować najlepiej dopasowane produkty, oferty 
oraz reklamy. Reklamowe pliki cookie pozwalają przedstawić na stronach www oraz w 
aplikacjach mobilnych treści, które są dostosowane do Waszych indywidualnych 
zainteresowań.  
 

 
  



Poniżej w tabeli wyjaśnienia w jaki sposób wykorzystujemy pliki cookies w Serwisie.  

Pliki cookies niezbędne do prawidłowego działania serwisu 

Podgrupa plików 
cookie 

Pliki cookie 
Stosowane pliki 

cookie 
Okres 

przechowywania 

.moja.biedronka.pl 
OptanonAlertBoxClosed, 
OptanonConsent  

Własne pliki cookies 365 Dni, 365 Dni 

moja.biedronka.pl 
_dc_gtm_UA-xxxxxxxx, 
PHPSESSID, ZPP20201020  

Własne pliki cookies 
Kilka sekund, 
Sesja, 6 Dni 

biedronka.pl __gfp_64b  Własne pliki cookies 394 Dni 

www.google.com _GRECAPTCHA  
Pliki cookies 

pochodzące od 
podmiotów trzecich 

179 Dni 

 

Pliki cookies analizy i oceny wydajności 

Podgrupa plików 
cookie 

Pliki cookie 
Stosowane pliki 

cookie 
Okres 

przechowywania 

moja.biedronka.pl _gid  
Własne pliki 

cookies 
Kilka sekund 

biedronka.pl _gclxxxx  
Własne pliki 

cookies 
89 Dni 

 

Reklamowe pliki cookies 

Podgrupa plików 
cookie 

Pliki cookie 
Stosowane pliki 

cookie 
Okres 

przechowywania 

biedronka.pl _pushAdSoftId  Własne pliki cookies 359 Dni 

moja.biedronka.pl _pin_unauth  Własne pliki cookies 364 Dni 

adnxs.com anj, uuid2  
Pliki cookies 

pochodzące od 
podmiotów trzecich 

89 Dni, 89 Dni 

yahoo.com A3  
Pliki cookies 

pochodzące od 
podmiotów trzecich 

365 Dni 

ct.pinterest.com _pinterest_ct_ua  
Pliki cookies 

pochodzące od 
podmiotów trzecich 

364 Dni 

adscale.de cct, uu  
Pliki cookies 

pochodzące od 
podmiotów trzecich 

362 Dni, 362 Dni 

analytics.yahoo.com IDSYNC  
Pliki cookies 

pochodzące od 
podmiotów trzecich 

364 Dni 

https://cookiepedia.co.uk/cookies/OptanonAlertBoxClosed
https://cookiepedia.co.uk/cookies/OptanonConsent
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_dc_gtm_UA-xxxxxxxx
https://cookiepedia.co.uk/cookies/PHPSESSID
https://cookiepedia.co.uk/cookies/ZPP20201020
https://cookiepedia.co.uk/cookies/__gfp_64b
https://cookiepedia.co.uk/host/www.google.com
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_gid
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_gclxxxx
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_pushAdSoftId
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_pin_unauth
https://cookiepedia.co.uk/host/adnxs.com
https://cookiepedia.co.uk/host/yahoo.com
https://cookiepedia.co.uk/host/ct.pinterest.com
https://cookiepedia.co.uk/host/adscale.de
https://cookiepedia.co.uk/host/analytics.yahoo.com


Reklamowe pliki cookies 

Podgrupa plików 
cookie 

Pliki cookie 
Stosowane pliki 

cookie 
Okres 

przechowywania 

casalemedia.com CMID, CMPS  
Pliki cookies 

pochodzące od 
podmiotów trzecich 

364 Dni, 89 Dni 

toast.com BID  
Pliki cookies 

pochodzące od 
podmiotów trzecich 

10083 Dni 

udmserve.net dt, rtbh, udmts  
Pliki cookies 

pochodzące od 
podmiotów trzecich 

364 Dni, 364 Dni, 
364 Dni 

outbrain.com obuid, rtbhs  
Pliki cookies 

pochodzące od 
podmiotów trzecich 

89 Dni, 19 Dni 

creativecdn.com ts, u  
Pliki cookies 

pochodzące od 
podmiotów trzecich 

364 Dni, 364 Dni 

doubleclick.net IDE, test_cookie  
Pliki cookies 

pochodzące od 
podmiotów trzecich 

389 Dni, Kilka 
sekund 

bidence.net 

113_ssp_update_time, 
177_dsp_uid, 
duid_update_time  

Pliki cookies 
pochodzące od 

podmiotów trzecich 

729 Dni, 729 Dni, 
729 Dni 

biedronka.push-
ad.com 

_pushAdSoftId  
Pliki cookies 

pochodzące od 
podmiotów trzecich 

359 Dni 

hit.gemius.pl Gdyn, Gtest  
Pliki cookies 

pochodzące od 
podmiotów trzecich 

394 Dni, Kilka 
sekund 

moja.biedronka.pl _ga  
Pliki cookies 

pochodzące od 
podmiotów trzecich 

729 Dni 

advertising.com APID  
Pliki cookies 

pochodzące od 
podmiotów trzecich 

365 Dni 

ih.adscale.de tu  
Pliki cookies 

pochodzące od 
podmiotów trzecich 

362 Dni 

wp.pl rtbhouseuid, statid  
Pliki cookies 
pochodzące od 
podmiotów trzecich  

29 Dni, 1094 Dni 

 

 
 
 
 
 

https://cookiepedia.co.uk/host/casalemedia.com
https://cookiepedia.co.uk/host/toast.com
https://cookiepedia.co.uk/host/udmserve.net
https://cookiepedia.co.uk/host/outbrain.com
https://cookiepedia.co.uk/host/creativecdn.com
https://cookiepedia.co.uk/host/doubleclick.net
https://cookiepedia.co.uk/host/bidence.net
https://cookiepedia.co.uk/host/biedronka.push-ad.com
https://cookiepedia.co.uk/host/biedronka.push-ad.com
https://cookiepedia.co.uk/host/hit.gemius.pl
https://cookiepedia.co.uk/host/moja.biedronka.pl
https://cookiepedia.co.uk/host/advertising.com
https://cookiepedia.co.uk/host/ih.adscale.de
https://cookiepedia.co.uk/host/wp.pl


Poniżej w tabeli wyjaśnienia w jaki sposób wykorzystujemy pliki skryptów w Aplikacji 

Mobilnej.  

 
 

Pliki skryptów niezbędne do prawidłowego działania aplikacji mobilnej 

Plik skryptu  
Czas 
przechowywania 

ASP.NET_SessionId 
służy do identyfikowania sesji 
użytkownika na serwerze; czas 
przechowywania 

do końca sesji 

osVisitor 

plik, w którym przechowywana jest 
unikalna wartość gdy użytkownik 
końcowy uzyskuje dostęp do 
serwera internetowego po raz 
pierwszy (uzyskiwanie dostępu do 
strony internetowej z serwera) 

trwały 

osVisit 

w każdym przypadku, gdy 
użytkownik końcowy uzyskuje 
dostęp do strony internetowej, a 
plik jeszcze nie istnieje, plik jest 
tworzony i ustawiany z unikalną 
wartością, co oznacza, że 
użytkownik uzyskał dostęp do 
witryny. Ten plik wygasa po 30 
minutach, jeśli odwiedzający opuści 
aplikację mobilną, a następnie 
wróci po 30 minutach, rozpoczyna 
się nowa sesja. 

30 minut 

pageLoadedFromBrowserCache 

używany w celu poprawy komfortu 
użytkowania aplikacji mobilnej 
poprzez zapewnienie, że na 
stronach, na których wyświetlany 
jest komunikat zwrotny, jeśli 
użytkownik kliknie przycisk Wstecz, 
nie zostaną ponownie wyświetlone 
te same komunikaty zwrotne 

do końca sesji 

<web screen name>:<generated 
id>: <initial tab> 

plik z wskazaną konwencją 
nazewnictwa służący zachowaniu 
stanu paginacji na określonych 
stronach internetowych; 

do końca sesji 

<User Provider Name> 
plik wykorzystywany przez funkcję 
„Zapamiętaj logowanie” w aplikacji 

do końca sesji 

<User Provider Name>.sid 
plik stosowany w połączeniu z 
plikiem identyfikatora sesji, aby 
zapobiec lukom w utrwalaniu sesji 

do końca sesji 

Nr1<User Provider Name> 

plik służy do wymuszania w razie 
potrzeby wygaśnięcia sesji. 
Zawiera informacje potrzebne do 
zapewnienia autentyczności sesji. 

do końca sesji 

Nr2<User Provider Name> 

plik, który dostarcza do kodu 
aplikacji informacje o 
identyfikatorze użytkownika. 
Zawiera informacje potrzebne do 
uniknięcia ataków CSRF 

do końca sesji 



DEVICE_ORIENTATION 
służy zapamiętaniu orientacji 
urządzenia mobilnego 

360 dni 

DEVICES_TYPE 
służy zapamiętaniu typu 
używanego urządzenia mobilnego 

360 dni 

DEVICE_BROWSER 
służy zapamiętaniu używanej na 
urządzeniu przeglądarki 

360 dni 

DEVICE_OS 
służy zapamiętaniu używanego 
system operacyjny urządzenia 

360 dni 

RT 

służy do obliczania informacji o 
czasie ładowania zebranych dla 
LifeTime Analytics. Plik będzie 
obecny tylko wtedy, gdy aplikacja 
ma włączone monitorowanie (w 
LifeTime Analytics) 

10 minut 

 

 
 
5. Czy używamy plików cookies lub podobnych technologii podmiotów trzecich? 

Tak, korzystając z Serwisu możesz otrzymywać Cookies/skrypty pochodzące od 
podmiotów przetwarzających dane na nasze zlecenie. Cele marketingowe - podmioty 
przetwarzające dane na nasze zlecenie mogą korzystać z plików cookie lub innych 
podobnych technologii, aby ustalić, czy została wyświetlona przez nich lub na ich zlecenie 
konkretna reklama, oraz w celu zebrania informacji o tym w jaki sposób Użytkownicy 
reagują na wyświetlane reklamy. Podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie, mogą 
także, na podstawie zgody Użytkownika, dopasowywać wyświetlane reklamy do 
zainteresowań Użytkownika określonych na podstawie informacji im udostępnianym przez 
Użytkownika w trakcie korzystania z serwisu. Jeżeli użytkownik wyraził zgodę, o której 
mowa w zdaniu poprzednim, to informacje te mogą być także udostępniane w dalszych 
celach marketingowych innym podmiotom wyświetlającym lub zlecającym reklamę w 
Internecie. W tych celach możemy także współpracować z podmiotami przetwarzającymi 
dane na nasze zlecenie, aby pokazać Użytkownikowi reklamę w ramach serwisu lub poza 
nim. Oprócz technologii Local storage na stronach Serwisu mogą być również 
wykorzystywane inne technologie i rozwiązania techniczne pozwalające uzyskać dostęp do 
informacji przechowywanej w przeglądarce/urządzeniu końcowym, których działanie jest 
konieczne do korzystania z Serwisu lub pożądane z uwagi na ich specyfikę. Korzystamy 
też z oprogramowania analitycznego podmiotów trzecich (np. Google Analitics, Gemius) 
zamieszczającego w urządzeniu końcowym Użytkownika kody umożliwiające zbieranie 
danych o Użytkownikach. 

Lista podmiotów: Facebook (https://www.facebook.com/policies/cookies/); Google 
(https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl); GroupM Sp z o.o. and 
[m]Platform Ltd. (https://www.groupm.com/groupm-privacy-policy-for-recruitment-apac/); 
Plista GmbH (https://www.plista.com/about/privacy); Xandr 
(https://www.xandr.com/privacy/); Tradedoubler 
(https://www.tradedoubler.com/en/privacy-policy/); Gemius 
(https://www.gemius.pl/cookie-policy.html, http://privacypolicy.gemius.com/pl/). 

6. Jak zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej/Aplikacji Mobilnej 

dotyczące plików cookies/skryptów? 

Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w 

urządzeniu końcowym użytkownika. Jednakże w każdym czasie możecie Państwo zmieniać 

te ustawienia aż do całkowitej blokady zapisywania ciasteczek. W takim przypadku korzystanie 

https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl
https://www.groupm.com/groupm-privacy-policy-for-recruitment-apac/
https://www.plista.com/about/privacy
https://www.xandr.com/privacy/
https://www.tradedoubler.com/en/privacy-policy/
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.gemius.pl_cookie-2Dpolicy.html&d=DwMGaQ&c=N-xPqDyeLJg5V3gLll2thA&r=ESNnMvYm7odc0EdgRvqSL-1PoArYD1dtpZWi1tRLglE&m=8XBtX3o8DThs8d2m_R9V_1R53nYXJ91G54allDgs0TA&s=pYA2onmjh9DE1s1k89_hPE5XHersP-f5D4re4cPzJH4&e=
http://privacypolicy.gemius.com/pl/


z Serwisu nadal będzie możliwe, lecz niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie. 

Niedokonanie zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na zamieszczanie i 

przechowywanie wykorzystywanych w Serwisie plików cookies w Państwa urządzeniu oraz na 

uzyskiwanie przez Serwisie dostępu do nich. Wskazówki  dotyczące sposób kontrolowania 

plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach znajdują się poniżej 

Google Chrome 

Internet Explorer 8.0 

Mozilla Firefox 

Opera 

Safari 

Edge  

 

W przypadku korzystania przez użytkownika z Aplikacji Mobilnej użytkownik może usunąć 
pliki skryptów wchodząc w ustawienia Aplikacji Mobilnej i wybierając opcję „Wyczyść 
pamięć” lub „Wyczyść dane”. Jest to jednoznaczne z wylogowaniem użytkownika z Aplikacji 
Mobilnej, a każde nowe logowanie użytkownika do Aplikacji Mobilnej powoduje ponowne 
użycie plików skryptów. 

7. Logi systemowe 

Niezależnie od plików cookie lub skryptów, Serwis oraz Aplikacja Mobilna przy każdej 
Państwa wizycie automatycznie zapisuje na swoich serwerach informacje, które są do nas 
przekazywane przez przeglądarki internetowe. Informacje te są zapisywane w postaci 
logów zawierających: 

• stronę internetową, z której wchodzą Państwo na naszą stronę; 

• adres IP; 

• datę i czas dostępu; 

• przesłaną ilości danych; 

• informacje na temat używanej przeglądarki i systemu operacyjnego. 

 

Informacje te wykorzystywane są w szczególności w celu zarządzania Serwisem oraz 
Aplikacją Mobilną, rozpoznawania problemów z pracą serwerów i ich rozwiązywania, 
analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa w Serwisie, Aplikacji Mobilnej a 
także w celach statystycznych, Informacje te nie są łączone z danymi osobowymi 
użytkowników Serwisu oraz Aplikacji Mobilnej. 

 

 

https://support.google.com/accounts/answer/61416
https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/
https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

