
Polityka Cookies 
 

Nasza strona internetowa www.phosagro.com, https://shop.phosagro.com/pl wykorzystuje 
techniczne i marketingowe pliki cookies, oraz pliki cookies stron trzecich, aby uczynić przeglądanie 
stron jeszcze przyjemniejszym. Pliki cookies pomagają poprawić parametry wydajności strony 
internetowej, zrobić ją bardziej przyjazną dla użytkownika, zbierać informacje o wizytach i pozwalają 
nam podejmować działania w celu ulepszenia strony internetowej. 
 
Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje pliki cookies. Użytkownicy mogą ręcznie 
zmieniać ustawienia przeglądarki, aby zablokować, ograniczyć pliki cookies lub ustawić powiadomienia 
dotyczące plików cookies. Jeśli korzystasz z wielu urządzeń (tabletu, smartfona, komputera itp.), 
upewnij się, że pliki cookies ustawione zgodnie z Twoimi preferencjami we wszystkich przeglądarkach. 
Więcej informacji na temat ustawień plików cookies można znaleźć w instrukcji przeglądarki. 
 
Kontynuując przeglądanie lub korzystanie ze strony www.phosagro.com, 
https://shop.phosagro.com/pl zgadzasz się z naszą Polityką plików cookies i wyrażasz zgodę na 
przesyłanie danych o Tobie uzyskanych za pomocą plików cookies do stron trzecich. 
 
Jeśli nie akceptujesz naszej Polityki plików cookies, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki lub 
zaprzestać przeglądanie naszej witryny. 
 
Blokowanie wszystkich plików cookies (w tym ważnych) może ograniczyć dostęp do naszej witryny lub 
niektórych jej sekcji. 
 
Aby dowiedzieć się, jak zmienić ustawienia plików cookies, skorzystaj z poniższych linków: 

● Chrome  
● Internet Explorer  
● Opera 
● Firefox 
● Safari 

Aby dowiedzieć się, jak przestać otrzymywać docelowe reklamy, skorzystaj z następnych linków: 

 Jeśli jesteś w Unii Europejskiej 

 Jeśli jesteś w jakimkolwiek innym kraju 
 

Pliki cookies to małe pliki tekstowe generowane przez witrynę internetową i przechowywane w 
przeglądarce internetowej, na komputerze lub urządzeniu mobilnym. 
 
Zapoznaj się z poniższymi informacjami, aby dowiedzieć się więcej o rodzajach plików cookies, których 
używamy w naszej witrynie. 
 
Plik cookie dotyczący sesji 
Tymczasowe pliki cookies, które istnieją tylko w czasie korzystania z witryny. 
 
Trwałe pliki cookies 
Pozostają na twoim urządzeniu po odwiedzeniu naszej witryny (dopóki ich nie usuniesz). 
 
Funkcjonalne pliki cookies 
Gromadzą informacje o dokonanych wyborach, w tym o rozmiarze tekstu. Pozwalają nam również 
rozpoznać Ciebie i dostosować stronę internetową do Twoich potrzeb. 
 
Pliki cookies gromadzące informacje 

http://www.phosagro.com/
https://shop.phosagro.com/pl
www.phosagro.com
https://shop.phosagro.com/pl
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.microsoft.com/en-us/topic/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop?redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences&redirectlocale=en-US
https://support.apple.com/en-gb/HT201265
https://www.youronlinechoices.com/
http://preferences-mgr.truste.com/


Zbierają i przechowują informacje o historii przeglądania, w tym o odwiedzanych witrynach 
internetowych. Te pliki nie gromadzą danych osobowych. Gromadzone informacje są przechowywane 
w sposób zapewniający anonimowość. Te pliki cookies służą do zwiększania wydajności witryny. 
 
Pliki cookies używane do analizy korzystania ze strony internetowej 
Liczą liczbę odwiedzających i śledzą ich podróż w witrynie. Te informacje pomagają nam 
zidentyfikować najpopularniejsze sekcje witryny i zoptymalizować ją, aby ułatwić naszym 
użytkownikom znalezienie wymaganych informacji. Sprawiamy, że nasza strona jest bardziej przyjazna 
dla użytkownika, testując różne funkcje i parametry. 
 
Aby dowiedzieć się, w jaki sposób nasi partnerzy używają plików cookies, odwiedź ich strony 
internetowe, klikając poniższe linki. Udostępniamy również linki, których możesz użyć do 
ograniczenia plików cookies stron trzecich. 
 
Korzystamy z Yandex.Metrics i Google Analytics, które pozwalają nam analizować aktywność naszych 
gości i zwiększać wydajność witryny. Dane otrzymane przez te usługi są anonimowe i nie zbierają 
danych osobowych internautów (tj. nie identyfikują naszych użytkowników). 
Możemy wykorzystywać dane uzyskane wspólnie ze stronami trzecimi - naszymi partnerami - w celu 
poprawy działania naszej strony internetowej i jej poszczególnych sekcji. 
 
Yandex 
Pozwala nam ocenić skuteczność naszych reklam umieszczanych za pośrednictwem Yandex. Polityka 
prywatności Yandex. Yandex Privacy Policy 
 
Yandex.Metrics 
Warunki korzystania z API Yandex.Metrics: https://yandex.ru/legal/metrica_api/?lang=en  
Deklaracja zgodności z RODO  
https://metrika.yandex.ru/about/info/gdpr  
 
Google 
Pozwala nam ocenić skuteczność naszych reklam umieszczanych za pośrednictwem Google. 
Jak Google wykorzystuje pliki cookie w reklamach  
Polityka prywatności Google 
 
Google Analytics  
Pozwala nam analizować wydajność naszej strony internetowej i otrzymywać statystyki dotyczące 
korzystania z tej strony. 
Kliknij ten link, aby zablokować Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-
GB 
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