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Niezbędne 
Ciastko Domena Narzędzie Typ Opis Czas trwania 

guest-view topokazje.pl Magento_S
ales 

Niezbędne Przechowuje 
identyfikator 
zamówienia 
używany przez 
kupującego 
gościa do 
pobierania stanu 
zamówienia. 
Widok zamówień 
gościa. Używane 
w widżetach 
„Zamówienia i 
zwroty”. 

Sesja 

login_redirect topokazje.pl Magento_C
ustomer 

Niezbędne Zachowuje stronę 
docelową, która 
była ładowana 
przed 
skierowaniem 
klienta do 
zalogowania. 
Przekierowanie 
logowania jest 
używane z 
minikoszykiem 
dla zalogowanych 
klientów, jeśli 
opcja konfiguracji 
Wyświetl 
minikoszyk jest 
ustawiona na Tak. 

Sesja 

mage-banners-cache-storage topokazje.pl Magento Wydajności
owe 

Przechowuje 
zawartość 

Zgodnie z 
lokalnymi 
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banerów lokalnie 
w celu poprawy 
wydajności. 

zasadami 
przechowyw
ania 

mage-translation-storage topokazje.pl Magento_T
ranslation 

Wydajności
owe 

Przechowuje 
przetłumaczoną 
treść na żądanie 
kupującego. 
Używane, gdy 
strategia 
tłumaczenia jest 
skonfigurowana 
jako „Słownik 
(tłumaczenie po 
stronie witryny 
sklepowej)”. 

Zgodnie z 
lokalnymi 
zasadami 
przechowyw
ania 

form_key topokazje.pl Page Cache Wydajności
owe 

Ten plik cookie 
jest używany do 
śledzenia 
wypełniania 
formularzy oraz 
do ułatwiania 
buforowania 
treści w 
przeglądarce, 
dzięki czemu 
strony ładują się 
szybciej. 

1 dzień 

mage-cache-sessid topokazje.pl Magento_C
ustomer 

Wydajności
owe 

Wartość tego 
pliku cookie 
wyzwala 
czyszczenie 
lokalnej pamięci 
podręcznej. Po 
usunięciu pliku 
cookie przez 
aplikację zaplecza 
administrator 
czyści pamięć 
lokalną i ustawia 
wartość pliku 
cookie na true. 

1 miesiąc 

mage-cache-storage topokazje.pl Magento_C
ustomer, 
Magento_P
ersistent 

Wydajności
owe 

Lokalne 
przechowywanie 
treści 
specyficznych dla 
odwiedzających, 
które umożliwiają 
funkcje e-
commerce. 

1 miesiąc 

mage-cache-storage-section-
invalidation 

topokazje.pl Magento_C
ustomer 

Wydajności
owe 

Wymusza lokalne 
przechowywanie 

1 miesiąc 
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określonych sekcji 
treści, które 
powinny zostać 
unieważnione. 

persistent_shopping_cart topokazje.pl Magento_P
ersistent 

Niezbędne Przechowuje 
klucz (ID) 
trwałego koszyka, 
aby umożliwić 
przywrócenie 
koszyka 
anonimowemu 
klientowi. 

Na 
podstawie 
Persistent 
Shopping 
Cart - 
Persistence 
Lifetime 
(seconds) 
configuration 

private_content_version topokazje.pl Magento_P
ageCache, 
Magento_C
ustomer 

Wydajności
owe 

Dołącza losową, 
niepowtarzalną 
liczbę i czas do 
stron z treścią 
klienta, aby 
zapobiec ich 
buforowaniu na 
serwerze. 
 
Jest ustawiony w 
wielu miejscach: 
w PHP, w 
JavaScript jako 
plik cookie oraz w 
JavaScript w 
pamięci lokalnej. 
 
Dla HTTP 
Only=Yes (na 
podstawie 
żądania) oznacza 
to, że plik cookie 
jest bezpieczny, 
jeśli jest 
ustawiony 
podczas żądania 
HTTPS i 
niezabezpieczony, 
jeśli jest 
ustawiony 
podczas żądania 
HTTP. 

Na 
podstawie 
Persistent 
Shopping 
Cart - 
Persistence 
Lifetime 
(seconds) 
configuration 
PHP: 1 rok / 
315360000s 
(10lat) 
JS: 1 dzień 
Lokalna 
pamięć JS: 
zgodnie z 
lokalnymi 
regułami 
pamięci (na 
zawsze) 

section_data_ids topokazje.pl Magento_C
ustomer 

Niezbędne Przechowuje 
informacje 
specyficzne dla 
klienta związane z 
działaniami 
inicjowanymi 

sesja 
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przez kupującego, 
takie jak 
wyświetlanie listy 
życzeń, informacji 
o kasie itd. 

mage-banners-cache-storage topokazje.pl Magento_B
anner 

Wydajności
owe 

Lokalna pamięć 
masowa dla 
funkcjonalności 
Banner. 

Zgodnie z 
lokalnymi 
zasadami 
przechowyw
ania 

PHPSESSID topokazje.pl Magento Niezbędne Ten plik cookie 
jest natywny dla 
aplikacji PHP. Ten 
plik cookie służy 
do 
przechowywania i 
identyfikacji 
unikalnego 
identyfikatora 
sesji użytkownika 
w celu 
zarządzania sesją 
użytkownika na 
stronie 
internetowej. Ten 
plik cookie jest 
plikiem sesyjnym 
i jest usuwany po 
zamknięciu 
wszystkich okien 
przeglądarki. 

1 miesiąc 

user_allowed_save_cookie Topokazje.pl Magento Niezbędne  Nazwa pliku 
cookie dla 
użytkowników, 
którzy zezwolili 
na zapisywanie 
plików cookie 

1 rok 
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Funkcjonalne 
Ciastko Domena Narzędzie Typ Opis Czas trwania 

add_to_cart topokazje.pl GTM Funkcjonal
ne 

Używany przez 
Menedżera tagów 
Google. 
Przechwytuje SKU 
produktu, nazwę, 
cenę i ilość 
usunięte z 
koszyka i 
udostępnia 
informacje do 
przyszłej 
integracji za 
pomocą skryptów 
innych firm. 

sesja 

store topokazje.pl Magento_S
tore 

Funkcjonal
ne 

Śledzi konkretny 
widok 
sklepu/lokal 
wybrany przez 
kupującego. 

1 rok 

remove_from_cart topokazje.pl GTM Funkcjonal
ne 

Używany przez 
Menedżera tagów 
Google. 
Przechwytuje kod 
SKU produktu, 
nazwę, cenę i 
ilość dodaną do 
koszyka i 
udostępnia 
informacje do 
przyszłej 
integracji za 
pomocą skryptów 
innych firm. 

sesja 

stf topokazje.pl Magento_S
endFriend 

Funkcjonal
ne 

Rejestruje czas 
wysłania 
wiadomości przez 
moduł 
SendFriend (Email 
a Friend). 

sesja 
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X-Magento-Vary topokazje.pl Magento_P
ageCache 

Funkcjonal
ne 

Ustawienie 
konfiguracji, 
które poprawia 
wydajność 
podczas 
korzystania z 
pamięci 
podręcznej 
zawartości 
statycznej 
Varnish. 

Na 
podstawie 
ustawień 
PHP 
session.cooki
e_lifetime 

recently_viewed_product topokazje.pl Magento_C
atalog 

Funkcjonal
ne 

Przechowuje 
identyfikatory 
ostatnio 
oglądanych 
produktów, aby 
ułatwić 
nawigację. 

1 miesiąc 

recently_viewed_product_previous topokazje.pl Magento_C
atalog 

Funkcjonal
ne 

Przechowuje 
identyfikatory 
produktów 
ostatnio 
oglądanych 
produktów, aby 
ułatwić 
nawigację. 

1 miesiąc 
 

mage-translation-file-version topokazje.pl Magento_T
ranslation 

Funkcjonal
ne 

Śledzi wersję 
tłumaczeń w 
pamięci lokalnej. 
Używane, gdy 
strategia 
tłumaczenia jest 
skonfigurowana 
jako słownik 
(tłumaczenie po 
stronie witryny 
sklepowej). 

Zgodnie z 
lokalnymi 
zasadami 
przechowyw
ania 

product_data_storage topokazje.pl Magento_C
atalog 

Funkcjonal
ne 

Przechowuje 
konfigurację 
danych 
produktów 
związanych z 
ostatnio 
oglądanymi/poró
wnywanymi 
produktami. 

Zgodnie z 
lokalnymi 
zasadami 
przechowyw
ania 
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recently_compared_product topokazje.pl Magento_C
atalog 

Funkcjonal
ne 

Przechowuje 
identyfikatory 
ostatnio 
porównywanych 
produktów. 

1 miesiąc 

recently_compared_product_previ
ous 

topokazje.pl Magento_C
atalog 

Funkcjonal
ne 

Przechowuje 
identyfikatory 
produktów 
wcześniej 
porównywanych 
produktów w celu 
łatwej nawigacji. 

1 miesiąc 

mage-messages topokazje.pl Magento_T
heme 

Funkcjonal
ne 

Śledzi komunikaty 
o błędach i inne 
powiadomienia 
wyświetlane 
użytkownikowi, 
takie jak 
komunikat o 
zgodzie na pliki 
cookie i różne 
komunikaty o 
błędach. 
Wiadomość jest 
usuwana z pliku 
cookie po jej 
wyświetleniu 
kupującemu. 

 
Nie ma 
możliwości 
wyłączenia tego 
pliku cookie. 

1 miesiąc 

pr-cookie-consent-id Topokazje.pl Plumrocket Funkcjonal
ne 

Zapisuje 
identyfikator 
zgody 
użytkownika w 
pliku cookie 
przeglądarki 

1 rok 
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Analityczne 
Ciastko Domena Narzędzie Typ Opis Czas trwania 

__utma  topokazje.pl GTM Analityczne Służy do 
rozróżniania 
użytkowników i 
sesji. Plik cookie 
jest tworzony, 
gdy biblioteka 
javascript jest 
wykonywana i nie 
istnieją żadne 
istniejące pliki 
cookie __utma. 
Plik cookie jest 
aktualizowany za 
każdym razem, 
gdy dane są 
przesyłane do 
Google Analytics. 

2 lata od 
ustawienia/a
ktualizacji 

__utmt topokazje.pl GTM Analityczne Służy do 
ograniczania 
szybkości żądań. 

10 minut 

__utmb topokazje.pl GTM Analityczne Służy do 
określania 
nowych 
sesji/wizyt. Plik 
cookie jest 
tworzony, gdy 
biblioteka 
javascript jest 
wykonywana i nie 
istnieją żadne 
istniejące pliki 
cookie __utmb. 
Plik cookie jest 
aktualizowany za 
każdym razem, 
gdy dane są 
przesyłane do 
Google Analytics. 

30 minut od 
ustawienia/a
ktualizacji 

__utmz topokazje.pl GTM Analityczne Przechowuje 
źródło ruchu lub 
kampanię, które 
wyjaśniają, w jaki 
sposób 
użytkownik dotarł 
do Twojej 
witryny. Plik 
cookie jest 
tworzony podczas 

6 miesięcy 
od 
ustawienia/a
ktualizacji 
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wykonywania 
biblioteki 
javascript i jest 
aktualizowany za 
każdym razem, 
gdy dane są 
przesyłane do 
Google Analytics. 

__utmv topokazje.pl GTM Analityczne Służy do 
przechowywania 
danych 
zmiennych 
niestandardowyc
h na poziomie 
użytkownika. Ten 
plik cookie jest 
tworzony, gdy 
programista 
używa metody 
_setCustomVar ze 
zmienną 
niestandardową 
na poziomie 
użytkownika. Ten 
plik cookie był 
również używany 
w przestarzałej 
metodzie 
_setVar. Plik 
cookie jest 
aktualizowany za 
każdym razem, 
gdy dane są 
przesyłane do 
Google Analytics. 

2 lata od 
ustawienia/a
ktualizacji 

_ga topokazje.pl GTM Analityczne Wyróżnia 
użytkowników 
Twojej witryny. 

2 lata 

_gid topokazje.pl GTM Analityczne Distinguishes 
visitors to your 
site. 

24 godziny 

_gat topokazje.pl GTM Analityczne Służy do 
ograniczania 
szybkości żądań. 

1 minuta 

_dc_gtm_<property- id> topokazje.pl GTM Analityczne Służy do 
ograniczania 
szybkości żądań. 

1 minuta 

AMP_TOKEN topokazje.pl GTM Analityczne Zawiera token, 
którego można 
użyć do pobrania 
identyfikatora 
klienta z usługi 

30 sekund do 
1 roku 
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AMP Client ID. 
Inne możliwe 
wartości wskazują 
na rezygnację, 
żądanie podczas 
lotu lub błąd 
podczas 
pobierania 
identyfikatora 
klienta z usługi 
AMP Client ID. 

_gac_<property-id> topokazje.pl GTM Analityczne Zawiera 
informacje 
związane z 
kampanią dla 
użytkownika. Jeśli 
połączyłeś swoje 
konta Google 
Analytics i Google 
Ads, tagi 
konwersji witryny 
Google Ads będą 
odczytywać ten 
plik cookie, chyba 
że zrezygnujesz. 

90 dni 

 

 

 


