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POLITYKA DOT. PLIKÓW COOKIE 
 

Polityka plików cookie dotyczy wszystkich stron internetowych wymienionych na końcu niniejszej 
Polityki, i które są obsługiwane lub kontrolowane przez AGCO Corporation („AGCO”). 
 
Czym są pliki cookie? 
 
Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które mogą być przechowywane na komputerze lub innym 
urządzeniu po odwiedzeniu strony internetowej. Najczęściej wykorzystywane są do usprawniania 
działania stron internetowych, monitorowania działań użytkowników oraz zapamiętywania danych 
logowania itp. 
 
Istnieją różne rodzaje plików cookie, które można rozróżnić względem ich pochodzenia, funkcji 
i okresu istnienia. Jedne z najważniejszych właściwości plików cookie to:  
 

 Pliki cookie pierwszej kategorii to pliki, które przechowywane są przez odwiedzaną stronę 
internetową, a pliki cookie stron trzecich przechowywane są przez inne, nieodwiedzane 
strony. Należy pamiętać, że nie kontrolujemy gromadzenia i wykorzystywania plików cookie 
stron trzecich. Możemy wykorzystywać pliki cookie stron trzecich do celów obejmujących 
monitorowanie mediów społecznościowych (t.j. możemy otrzymywać informacje od 
zewnętrznych mediów społecznościowych, jeśli dane informacje są ważne dla naszej marki). 
Użytkownicy mogą kontrolować te pliki cookie, jak opisano poniżej. 

 

 Niezbędne pliki cookie są technicznie konieczne do działania strony internetowej (np. 
umożliwiają poruszanie się po stronie i korzystanie z jej funkcji). 

 

 Pliki cookie związane z wydajnością gromadzą dane na temat wydajności strony 
internetowej, jak np. liczba odwiedzających, czas spędzony na stronie internetowej 
i komunikaty o błędach. 

 

 Pliki cookie związane z funkcjonalnością usprawniają obsługę strony poprzez 
zapamiętywanie wyborów użytkownika (np. język, region, login itp.). 

 

 Pliki cookie związane z reklamami i odbiorcami pozwalają stronie na wysyłanie 
spersonalizowanych reklam. 

 

 Sesyjne pliki cookie to tymczasowe pliki cookie, które są usuwane po zamknięciu 
przeglądarki internetowej, podczas gdy trwałe pliki cookie są zapisywane na urządzeniu do 
momentu usunięcia ich ręcznie lub przez przeglądarkę po upływie okresu określonego 
w danym pliku cookie. 

 
Więcej informacji na temat wszystkich właściwości plików cookie można znaleźć na stronie 
www.allaboutcookies.org. Należy pamiętać, że firma AGCO nie jest powiązana z tą stroną, ani nie 
ponosi za nią odpowiedzialności. 
 
Dlaczego używamy plików cookie? 
 
Możemy używać plików cookie w celu: 

 usprawniania działania i funkcjonalności naszej strony; 

 dostosowywania naszej strony i produktów do potrzeb i preferencji klientów; 

 przetwarzania zamówień; oraz 

 analizowania sposobu wykorzystywania naszej strony i przygotowywania anonimowych 
i zbiorczych statystyk. 

 
Nie wykorzystujemy gromadzonych danych do tworzenia profili użytkowników. 

http://www.allaboutcookies.org/


 

09/04/2018 01:11 

[AGCO Cookie Policy (EU) 180409.docx] 

2  

 

 
Jakie rodzaje plików cookie wykorzystujemy? 
 
Opis plików cookie wykorzystywanych na stronach internetowych AGCO znajduje się w tabelach 
w Załączniku 1 do niniejszej polityki. 
 
Należy pamiętać, że przetwarzanie danych osobowych w związku z plikami cookie oraz do innych 
celów, określone jest przez naszą Politykę Prywatności http://www.agcocorp.com/privacy.html. 
 
Poza plikami cookie możemy dodatkowo korzystać również ze znaczników sieciowych (lub czystych 
plików GIF) oraz podobnej technologii. Znacznik sieciowy to najczęściej przezroczysty obraz graficzny 
(zazwyczaj o wymiarach 1 x 1 px), który umieszczony jest na stronie internetowej lub w wiadomości e-
mail w celu badania zachowań odwiedzających stronę. Więcej informacji na temat znaczników 
sieciowych można znaleźć na stronie http://www.allaboutcookies.org/web-beacons/. Należy pamiętać, 
że firma AGCO nie jest powiązana z tą stroną, ani nie ponosi za nią odpowiedzialności. 
 
Wiele stron internetowych AGCO korzysta z usług analitycznych Google Analytics dostarczanych 
przez firmę Google, Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które są plikami 
tekstowymi zapisywanymi na komputerze służącymi do analizowania sposobu wykorzystania strony 
przez użytkowników. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania ze strony 
internetowej (w tym adres IP) są przekazywane firmie Google i przechowywane przez nią na 
serwerach w Stanach Zjednoczonych.  
 
Google wykorzystuje te informacje do badania korzystania ze strony internetowej, tworzenia raportów 
dot. aktywności na stronie dla operatorów strony oraz dostarczania innych usług związanych 
z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu. Google może też przekazywać te dane stronom 
trzecim, jeśli wymagają tego przepisy, lub jeśli strony trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google. 
Google nie łączy adresu IP z innymi przechowywanymi danymi. Istnieje możliwość odmowy 
wykorzystywania plików cookie poprzez wybranie odpowiednich ustawień w przeglądarce 
internetowej, lecz uniemożliwi to wykorzystywanie pełnej funkcjonalności tej strony internetowej. 
Korzystając ze stron internetowych AGCO, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych przez Google zgodnie z powyższym opisem. 
 
Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.google.com/analytics/. 
 
Jak można kontrolować pliki cookie i znaczniki sieciowe?  
 
Większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookie. W zależności od przeglądarki ustawienia 
można skonfigurować tak, aby przeglądarka ostrzegała przed zaakceptowaniem plików cookie albo 
automatycznie je blokowała. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, należy skorzystać z opcji 
pomocy w przeglądarce internetowej. 
 
Wyłączenie plików cookie może wpłynąć na korzystanie z naszych stron internetowych. 
 
W przypadku korzystania z różnych urządzeń do odwiedzania naszych stron internetowych, należy 
skonfigurować ustawienia plików cookie na każdym z nich. 
 
Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie można znaleźć na stronie 
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Należy pamiętać, że firma AGCO nie jest 
powiązana z tą stroną, ani nie ponosi za nią odpowiedzialności. 
 
Dodatkowo można również zrezygnować z plików cookie, odwiedzając następujące strony 
i wybierając, które firmowe pliki cookie mają być blokowane: 
http://www.aboutads.info/choices/#completed oraz http://www.youronlinechoices.com/. Należy 
pamiętać, że firma AGCO nie jest powiązana z tymi stronami, ani nie ponosi za nie 
odpowiedzialności. 
 

http://www.agcocorp.com/privacy.html
http://www.allaboutcookies.org/web-beacons/
http://www.google.com/analytics/
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/
http://www.aboutads.info/choices/#completed
http://www.youronlinechoices.com/
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Strony internetowe, których dotyczy niniejsza Polityka 
 
Niniejsza Polityka dotyczy stron, które są obsługiwane lub kontrolowane przez firmę AGCO i które 
wypisane są w Załączniku 2 do niniejszej polityki. 
 
 
 
Ostatnia aktualizacja: 23/05/2018 
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Załącznik 1 
 

Opis plików cookie używanych na stronach internetowych AGCO 
 
 
Niezbędne pliki cookie 
 
 

Nazwa Cel i przechowywane dane Okres 
ważności 

__cfduid Ten plik cookie dotyczy usług Cloudflare. To plik cookie związany 
z zabezpieczeniami, który wykorzystywany jest do identyfikowania 
indywidualnych klientów korzystających ze wspólnego adresu IP i 
stosowania ustawień bezpieczeństwa dla pojedynczych klientów. Nie 
można go wyłączyć. Plik ten nie przechowuje danych osobowych.  

28/03/2019 

__RequestVerificationToken To plik cookie zapobiegający oszustwom wykorzystywany przez 
aplikacje stworzone na bazie technologii ASP.NET MVC. Ma na celu 
powstrzymywanie nieupoważnionych publikacji treści na stronie 
internetowej znanych jako Cross-Site Request Forgery. Plik ten nie 
przechowuje informacji na temat użytkownika i jest usuwany po 
zamknięciu przeglądarki. 

Sesja 

_icl_current_language Nazwa tego pliku cookie jest powiązana z wielojęzyczną wtyczką 
Wordpress z WPML. Przechowuje wartość języka dla strony 
internetowej.  Jeśli ten plik cookie jest aktywowany w odpowiedzi na 
działanie lub prośbę użytkownika, i dopóki posiada krótki okres 
istnienia, może być traktowany jako niezbędny. 

30 dni 

.ASPXANONYMOUS Ten plik cookie jest używany przez strony internetowe korzystające 
z platformy .NET firmy Microsoft. Pozwala stronie na zachowanie 
anonimowych identyfikatorów użytkowników w celu śledzenia 
unikalnych użytkowników podczas sesji bez logowania lub 
identyfikowania się. 

30 dni 

ApplicationGatewayAffinity Powiązanie z sesją oparte na plikach cookie – funkcja ta jest 
przydatna, gdy użytkownik ma być utrzymany w tej samej 
infrastrukturze back-end. Dzięki wykorzystaniu plików cookie 
zarządzanych przy użyciu bramy Brama aplikacji może kierować ruch 
z sesji użytkownika do tej samej infrastruktury back-end w celu 
przetwarzania. Ta funkcja jest ważna w przypadkach, gdy stan sesji 
użytkownika jest zapisywany lokalnie na serwerze back-end. 

Sesja 

ASP.NET_SessionId Ogólny plik cookie sesji platformy używany przez strony napisane przy 
użyciu technologii opartych na Microsoft .NET. Najczęściej 
wykorzystywany w celu utrzymania anonimowej sesji użytkownika na 
serwerze. 

Sesja 

ASPSESSIONIDQQARBTCD Nazwa tego pliku cookie jest najczęściej powiązana ze stosowaniem 
ogólnego pliku cookie sesji platformy używanego przez strony 
napisane przy użyciu technologii opartych na Microsoft ASP. Nazwa 
tego pliku zawiera wspólny rdzeń – ASPSESSIONID – po którym 
dodawana jest seria unikalnych liter. Najczęściej wykorzystywany 
w celu utrzymania anonimowej sesji użytkownika na serwerze. 

Sesja 

ASPSESSIONIDSADRDCRS Nazwa tego pliku cookie jest najczęściej powiązana ze stosowaniem 
ogólnego pliku cookie sesji platformy używanego przez strony 
napisane przy użyciu technologii opartych na Microsoft ASP. Nazwa 
tego pliku zawiera wspólny rdzeń – ASPSESSIONID – po którym 
dodawana jest seria unikalnych liter. Najczęściej wykorzystywany 
w celu utrzymania anonimowej sesji użytkownika na serwerze. 

Sesja 

CART Powiązanie z koszykiem klienta. (Magento Standard/niezbędny) Sesja 

ccy Waluta powiązana z wybranym widokiem sklepu. (Magento 
Standard/niezbędny) 

1 dzień 

COMPARE Pozycja na liście porównywania produktów klienta. (Magento 1 dzień 



 

09/04/2018 01:11 

[AGCO Cookie Policy (EU) 180409.docx] 

5  

 

Standard/niezbędny) 

CookieConfirm Niezbędny – używany do sprawdzania, czy użytkownik zatwierdził 
informację o plikach cookie. 

1 dzień 

dnn_IsMobile Niezbędny – używany do sprawdzenia, czy dane urządzenie jest 
urządzeniem mobilnym. 

Sesja 

DotNetNukeAnonymous Niezbędny – używany przez DNN systemu zarządzania treścią (który 
został użyty jako podstawa fendt.tv) w celu technicznego 
identyfikowania anonimowego (niezalogowanego) użytkownika. 

1 dzień 

DotNetNukeSession Niezbędny – używany przez DNN systemu zarządzania treścią (który 
został użyty jako podstawa fendt.tv) w celu technicznego 
identyfikowania sesji serwera sieciowego. 

1 dzień 

frontend Plik cookie najczęściej związany z platformą Magento eCommerce.  
Cel jest obecnie nieznany, najprawdopodobniej przechowuje 
identyfikator sesji. Zdaje się być niezbędnym dla większości funkcji 
strony. 

1 dzień 

guest Ten plik cookie używany jest w związku z gośćmi na stronie JotForm. 1 dzień 

JSESSIONID Ogólny plik cookie sesji platformy używany przez strony napisane przy 
użyciu JSP. Najczęściej wykorzystywany w celu utrzymania 
anonimowej sesji użytkownika na serwerze. 

Sesja 

la_chatanexpert LeadAnywhere (AGCO Connect).  Kod śledzenia LA jest umieszczany 
na naszych stronach i umożliwia wyświetlanie okna czatu (Czat 
z ekspertem) dla użytkowników. 

Sesja 

laravel_session CDN jest tworzony na podstawie struktury o nazwie Laravel, która 
generuje plik cookie, który zapobiega atakom DoS (Denial of Service) 
na usługę. 

01/02/2018 

pardot Pardot - unikalny identyfikator użytkownika.  Wartość pardot jest 
określana podczas logowania jako użytkownik Pardot.  

Sesja 

PHPSESSID Plik cookie generowany przez aplikacje oparte na języku PHP.  To 
ogólny identyfikator używany do przechowywania zmiennych danych 
sesji użytkownika. Zazwyczaj jest to losowo generowana liczba, a jej 
użycie zależy od strony. Jednym z przykładów jest utrzymywanie 
statusu zalogowanego użytkownika pomiędzy stronami. 

Sesja 

store Widok sklepu lub język wybrany przez kupującego. (Magento 
Standard/niezbędny) 

1 dzień 

um_IsMobile Ten plik cookie jest używany do sprawdzenia, czy dane urządzenie 
jest urządzeniem mobilnym. 

Sesja 

USERNAME_CHANGED Ten plik cookie jest używany przez zalogowanego użytkownika. Jeśli 
zalogowany użytkownik zmieni adres e-mail ORAZ system używa tego 
adresu jako unikalnej nazwy, adres e-mail zostanie zapisany i nastąpi 
wymuszone wylogowanie. 

Sesja 

videoCDN Ten plik cookie używany jest do sprawdzania dostarczenia wideo do 
sesji. 

1 dzień 

visitor_id71092 Pardot – unikalny identyfikator użytkownika. Śledzi aktywność 
użytkowników na naszych stronach, na których zainstalowany jest 
kod Pardot. Domena go.agcocorp.com powiązana jest z Pardot. 

10 lat 

visitor_id71092-hash Pardot – unikalny identyfikator użytkownika. Śledzi aktywność 
użytkowników na naszych stronach, na których zainstalowany jest 
kod Pardot. Domena go.agcocorp.com powiązana jest z Pardot. 

10 lat 

X-Mapping-xxxxxxxx Plik cookie X-Mappingpowiązany jest z platformą Stingray Traffic 
Manager firmy Riverbed, która jest aplikacją równoważącą obciążenie 
na stronach i w usługach o dużym ruchu. Używany do przekazywania 
danych i żądań strony na odpowiedni serwer, jeśli strona używa wielu 
serwerów. Składa się ze wspólnego rdzenia X-Mapping, po którym 
dodawany jest ośmioliterowy kod. Więcej informacji znajduje się na 
stronie: https://splash.riverbed.com/docs/DOC-1515. 

1 dzień 
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XSRF-TOKEN Ten plik cookie to token „Cross-Site Request Forgery (CSRF)”, który 
jest wykorzystywany do zapobiegania fałszerstwom adresów URL 
i gwarantujący, że treść jest pobierana z prawidłowego serwera, a nie 
fałszywej strony, którą ktoś zduplikował. Stanowi ochronny plik 
cookie. 

1 dzień 

incap_ses_417_299548, ajax,PP3-
SID, ppl_win_status, 
visid_incap_299548 

Pliki cookie do obsługi sesji używane przez szkielet CMS. Sesja 

csrf_csrf_token PLik cookie Cross-Site Request Forgery. Sesja 

 
Pliki cookie związane z wydajnością 
 

Nazwa Cel i przechowywane dane Okres 
ważności 

_ga Nazwa tego pliku cookie jest powiązana z usługą Google Universal 
Analytics, która jest lepszą wersją popularnej usługi analitycznej 
Google. Ten plik cookie jest wykorzystywany do odróżniania 
unikalnych użytkowników poprzez przypisywanie losowo 
generowanych liczb jako identyfikatorów klienta. Dołączony jest do 
każdego żądania strony i wykorzystywany jest do liczenia danych 
związanych z odwiedzającymi, sesjami i kampaniami w celu 
utworzenia raportów.  

2 lata 

_gat Nazwa tego pliku cookie powiązana jest z usługą Google Universal 
Analytics. Według dokumentacji jest używany do ograniczania żądań, 
tj. ograniczania gromadzenia danych na stronach o dużym ruchu. 

10 minut 

_gat_gtag_UA_19991498_11, 
_gat_gtag_UA_19991498_11, 
_gat_* 

To plik cookie wykorzystujący wzór używany przez usługę Google 
Analytics. Wzór w nazwie zawiera unikalny identyfikator konta lub 
strony internetowej, z którymi jest powiązany. Jest wariacją pliku _gat, 
który jest używany do ograniczania ilości danych zapisywanych przez 
Google na stronach o dużym ruchu. 10 minut 

_gid Nazwa tego pliku cookie jest powiązana z usługą Google Universal 
Analytics. Prawdopodobnie przechowuje i aktualizuje unikalną 
wartość dla każdej odwiedzonej strony. 

1 dzień 

ep202 Nazwa tego pliku cookie jest powiązana z SurveyMonkey i jest 
używana przez aplikację równoważącą obciążenie do śledzenia 
użytkowników. Przypisywanie źródła (określanie skąd przybyli 
odwiedzający), monitorowanie nadużyć, persistent_id, śledzenie 
optymalizacji (zapewnia zbiorcze dane, które pomagają nam 
optymalizować korzystanie z usługi), śledzenie stopni ukończenia. 
Używany jako identyfikator unikalnego użytkownika w celu 
sprawdzania sposobów przeprowadzania ankiet (np. wyświetlanie 
ankiety na różne sposoby, aby określić najbardziej efektywny). 

1 rok 

JSESSIONID 
Ten plik cookie jest używany przez usługę New Relic, która 
wykorzystywana jest do monitorowania wydajności serwera.  Sesja 

mboxPC 

Plik cookie używany przez oprogramowanie analityczne Adobe 
SiteCatalyst – używany jest do pomiaru wydajności treści strony przy 
użyciu testów A/B. 2 lata 

mboxSession 

Plik cookie używany przez oprogramowanie analityczne Adobe 
SiteCatalyst – używany jest do pomiaru wydajności treści strony przy 
użyciu testów A/B. 1 dzień 

isc_cState 
Zmienna cookie zarządzana przez szkielet SmartGWT (SmartClient). 
Zmienna cookie jest używana przez funkcję wsparcia HTTP SmartGWT. Sesja 
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GLog 
Zmienna cookie zarządzana przez szkielet SmartGWT (SmartClient). 
Używana przez system logowanie klientów. 27/04/2038 

s_vi 

Poza plikiem „s_sq” ten plik cookie jest również wykorzystywany do 
śledzenia anonimowego ruchu użytkowników na stronie w ramach 
narzędzia statystycznego do tworzenia rozbudowanych raportów, 
które dostępne jest w pakietach IR. Pozwala to AGCO np. na 
określanie liczby użytkowników, którzy odwiedzili stronę corocznego 
spotkania lub którzy przeczytali określoną notkę prasową. Funkcja ta 
nie przekazuje danych użytkowników, ich adresów e-mail itp.  
Klasyfikacja: Wydajność. 19/04/2020 

 
 
 
 
Pliki cookie związane z funkcjonalnością 
 

Nazwa Cel i przechowywane dane Okres 
ważności 

__arpvid Ten plik cookie jest wykorzystywany przez Youku, platformę wideo 
w Chinach (podobna do YouTube). 

Sesja 

__atuvc Ten plik cookie jest powiązany z widżetem do udostępniania 
w mediach społecznościowych AddThis, który często umieszczany jest 
na stronach internetowych i umożliwia odwiedzającym udostępnianie 
treści w różnych mediach społecznościowych. Przechowuje 
aktualizowaną liczbę udostępnień strony. 

1 dzień 

__atuvs Ten plik cookie jest powiązany z widżetem do udostępniania 
w mediach społecznościowych AddThis, który często umieszczany jest 
na stronach internetowych i umożliwia odwiedzającym udostępnianie 
treści w różnych mediach społecznościowych. To nowy plik cookie od 
AddThis, który nie został jeszcze udokumentowany, ale został 
przypisany do kategorii na podstawie założenia, że spełnia ten sam cel, 
co inne pliki cookie używane przez tę usługę. 

1 dzień 

__ayft, __aypstp, __ayscnt Te pliki cookie są wykorzystywane przez Youku, platformę wideo 
w Chinach (podobna do YouTube). 

Sesja 

__aysid, __ayspstp Te pliki cookie są wykorzystywane przez Youku, platformę wideo 
w Chinach (podobna do YouTube). 

1 dzień 

__cfduid Ten plik cookie dotyczy usług Cloudflare. To plik cookie związany 
z zabezpieczeniami, którego nie można wyłączyć. Plik ten nie 
przechowuje danych osobowych. Jest używany do geolokalizacji przez 
funkcję lokalizacji IP. 

1 rok 

__ysuid Ten plik cookie jest wykorzystywany przez Youku, platformę wideo 
w Chinach (podobna do YouTube). 

Sesja 

_csrf Cross-site request forgery Sesja 

c34la_uid LeadAnywhere (AGCO Connect).  Kod śledzenia LA jest umieszczany na 
naszych stronach i umożliwia wyświetlanie okna czatu (Czat 
z ekspertem) dla użytkowników. 

1 rok 

cna Ten plik cookie jest wykorzystywany przez Youku, platformę wideo 
w Chinach (podobna do YouTube). 

1 rok 

ep201, ep202, SSID, SSLB, SSPV, 
SSRT, SSSC 

Te pliki cookie są wykorzystywane przez formularze WUFOO do 
zapisywania stanów użytkowników pomiędzy różnymi stronami 
podczas wypełniania formularza. 

1 dzień 

isg Ten plik cookie jest wykorzystywany przez Youku, platformę wideo 
w Chinach (podobna do YouTube). 

3 miesiące 
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la_chatanexpert Kod śledzenia LeadAnywhere jest umieszczany na naszych stronach 
i umożliwia wyświetlanie okna czatu (Czat z ekspertem) dla 
użytkowników. 

Sesja 

language Ten plik cookie jest używany do zapisywania ustawień języka 
i potencjalnie w celu dostarczania treści w wybranym języku. 
Kategoria ICC została przypisana w oparciu o wykorzystanie pliku. 

Sesja 

linkedin_oauth_fx6ylgcj5vnv, 
linkedin_oauth_fx6ylgcj5vnv_crc 

Ten plik cookie pozwala użytkownikom na logowanie przy użyciu API 
JS LinkedIn.  

Sesja 

theme Ten plik cookie jest powiązany z tematem używanego formularza 
online. Ten plik cookie można wyłączyć.  

1 dzień 

userReferer Ten plik cookie jest używany do logowania informacji o użytkownikach 
JotForm. Na przykład, jak użytkownicy odkrywają Jotform? Za pomocą 
wyszukiwarki itp... Ten plik cookie można wyłączyć. 

1 dzień 

visitor_id71092-hash Ten plik cookie jest wykorzystywany przez Pardot do śledzenia 
aktywności użytkowników na naszych stronach z zainstalowanym 
kodem Pardot. 

10 lat 

la_chatanexpert 

LeadAnywhere (AGCO Connect).  Kod śledzenia LA jest umieszczany na 
naszych stronach i umożliwia wyświetlanie okna czatu (Czat 
z ekspertem) dla użytkowników. Sesja 

timestamp 
FunCaptcha to zarządzana usługa CAPTCHA. Powstrzymuje 
automatyczne nadużycia i angażuje użytkowników z wykorzystaniem 
interesujących i łatwych do zrozumienia aktywności. Sesja 

__distillery 

Plik cookie odtwarzacza Wistia Inc. zapamiętujący pozycję, w której 
film został zatrzymany i umożliwiający wznowienie odtwarzania. 1 rok 

time_zone Ogólny plik cookie związany ze strefą czasową. Sesja 

__cfduid 

Ten plik cookie jest używany do pobierania danych na temat łączy dla 
blogu i mediów społecznościowych AGCO.  20/04/2019 

s_vi 

Poza plikiem „s_sq” ten plik cookie jest również wykorzystywany do 
śledzenia anonimowego ruchu użytkowników na stronie w ramach 
narzędzia statystycznego do tworzenia rozbudowanych raportów, 
które dostępne jest w pakietach IR. Pozwala to AGCO np. na 
określanie liczby użytkowników, którzy odwiedzili stronę corocznego 
spotkania lub którzy przeczytali określoną notkę prasową. Funkcja ta 
nie przekazuje danych użytkowników, ich adresów e-mail itp.  
Klasyfikacja: Wydajność. 19/04/2020 

GZIP 

Na stronie głównej AGCO IR znajduje się interaktywny wykres 
giełdowy. Ten plik cookie jest wykorzystywany w połączeniu z tym 
wykresem w celu określenia odpowiedniego poziomu wsparcia GZIP. 
Klasyfikacja: Funkcjonalność (choć może być klasyfikowany inaczej). 19/04/2023 

 
 
 
 
Pliki cookie związane z odbiorcami 
 
 

Nazwa Cel i przechowywane dane Okres 
ważności 

__qca, __utma, __utmv, __utmz Pliki cookie LinkedIn i Google Analytics. 1 rok 

__utma Ten plik cookie śledzi liczbę odwiedzić strony przez danego 
użytkownika, datę pierwszej wizyty oraz datę ostatniej wizyty. 
Usługa Google Analytics wykorzystuje te informacje do 
obliczania wartości, takich jak dni i wizyty w związku 

18 miesięcy 
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z zakupami. 

__utma Ten plik cookie śledzi liczbę odwiedzić strony przez danego 
użytkownika, datę pierwszej wizyty oraz datę ostatniej wizyty. 
Usługa Google Analytics wykorzystuje te informacje do 
obliczania wartości, takich jak dni i wizyty w związku 
z zakupami. 

2 lata 

__utmb, __utmc Plik cookie Google Analytics – __utmb zapamiętuje dokładną 
godzinę wizyty na stronie, podczas gdy __utmc zapisuje 
dokładną godzinę opuszczenia strony. __utmb wygasa na 
koniec sesji. __utmc wygasa po 30 minutach. __utmc nie 
zapisuje momentu zamknięcia przeglądarki lub opuszczenia 
strony, dlatego czeka 30 minut na odwiedzenie innej strony, 
jeśli to nie nastąpi, wygasa. 

1 dzień 

__utmt Plik cookie Google Analytics – używany do ograniczania liczby 
żądań. 

1 dzień 

__utmz Ten plik cookie sprawdza skąd przybył odwiedzający, jakich 
użył wyszukiwarek, łączy, słów kluczowych oraz z jakiego 
miejsca na świecie uzyskał dostęp do strony. Ten plik cookie 
wykorzystywany jest przez Google Analytics do określenia 
jakiemu źródłu/medium/słowu kluczowemu przypisać zasługę 
za konwersję celu lub za transakcję e-commerce. 

6 miesięcy 

__utmz Ten plik cookie sprawdza skąd przybył odwiedzający, jakich 
użył wyszukiwarek, łączy, słów kluczowych oraz z jakiego 
miejsca na świecie uzyskał dostęp do strony. Ten plik cookie 
wykorzystywany jest przez Google Analytics do określenia 
jakiemu źródłu/medium/słowu kluczowemu przypisać zasługę 
za konwersję celu lub za transakcję e-commerce. 

3 miesiące 

_kuid_ Rejestruje unikalny identyfikator, który pozwala na 
identyfikację urządzenia powracającego użytkownika. 
Identyfikator jest wykorzystywany do wyświetlania 
ukierunkowanych reklam. 

3 miesiące 

_uetsid Plik cookie śledzący Universal Event Tracking (UET) dla reklam 
Microsoft Bing. 

1 dzień 



 

09/04/2018 01:11 

[AGCO Cookie Policy (EU) 180409.docx] 

10  

 

354_eng, 881_ins, 883_ins, 
913_ins, la_decline, la_engid, 
la_entry, la_error, la_inid, la_itrkd, 
la_ittrk, la_page1, la_page10, 
la_page11, la_page12, la_page13, 
la_page14, la_page15,  la_page16, 
la_page17, la_page18, la_page19, 
la_page2, la_page20, la_page21, 
la_page22, la_page23, la_page24, 
la_page25, la_page26, la_page27, 
la_page28, la_page29, la_page3, 
la_page30, la_page31, la_page32, 
la_page33,  la_page34, la_page35, 
la_page36, la_page37, la_page38, 
la_page39, la_page4,  la_page40, 
la_page41, la_page42, la_page43, 
la_page44, la_page45, la_page46, 
la_page47, la_page48, la_page49, 
la_page5, la_page50, la_page51, 
la_page6, la_page7, la_page8, 
la_page9, la_pagecount, la_poll 
la_ref, la_root, la_sttrk, la_time10, 
la_time11, la_time12, la_time13, 
la_time14, la_time15, la_time16, 
la_time17, la_time18, la_time19, 
la_time2, la_time20, la_time21, 
la_time22, la_time23, la_time24, 
la_time25, la_time26, la_time27, 
la_time28, la_time29 la_time3, 
la_time30, la_time31, la_time32, 
la_time33, la_time34, la_time35, 
la_time36, la_time37, la_time38, 
la_time39, la_time4, la_time40, 
la_time41, la_time42, la_time43, 
la_time44, la_time45, la_time46, 
la_time47, la_time48, la_time49, 
la_time5, la_time50, la_time6, 
la_time7, la_time8, la_time9, 
la_trkd, la_ttrk, la_uid, 
la_visitcount,  

Analityczne pliki cookie usługi LeadAnywhere. 30 dni 

ab Niesklasyfikowany marketingowy plik cookie. 1 rok 

APID Marketingowy plik cookie. 1 rok 

APISID, NID, SSID, SAPISID Google korzysta z wielu plików cookie na każdej stronie, która 
zawiera Mapy Google. Choć nie kontrolujemy plików cookie 
używanych przez Google, zawierają one elementy 
monitorujące liczbę i zachowanie użytkowników Map Google. 

18 miesięcy 

APISID, SID, SAPISID, APISID, SSID, 
HSID, NID, PREF 

Google korzysta z wielu plików cookie na każdej stronie, która 
zawiera Mapy Google. Choć nie kontrolujemy plików cookie 
używanych przez Google, zawierają one elementy 
monitorujące liczbę i zachowanie użytkowników Map Google. 
Różne unikalne identyfikatory, poza PREF, który przechowuje 
opcje, takie jak preferowane powiększenie. 

18 miesięcy 

ASP.NET_SessionId To plik cookie, który jest wykorzystywany przez ASP.NET do 
przechowywania unikalnego identyfikatora sesji. 

Sesja 

auth_token Służy do śledzenia informacji o odwiedzających i autoryzacji 
zabezpieczeń. 

5 lat 

bcookie Plik cookie identyfikatora LinkedIn w przeglądarce. 18 miesięcy 

bkdc Bluekai – Oracle | Te pliki zapisują informacje o użytkowniku 3 miesiące 
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(nie dane osobowe ani dane wrażliwe) do celów reklamowych.  

bku Bluekai – Oracle | Te pliki zapisują informacje o użytkowniku 
(nie dane osobowe ani dane wrażliwe) do celów reklamowych.  

6 miesięcy 

bscookie Plik cookie bezpiecznego identyfikatora LinkedIn 
w przeglądarce. 

18 miesięcy 

c, rpx, khaos, put_2307, rpb Ten plik cookie jest generowany przez znaczniki Double-click 
Floodlight. Ten plik cookie zawiera losowe ciągi znaków. 

30 dni 

CMDD, CMID, CMPRO, CMPS,  
CMRUM3, CMSC, CMST 

Gromadzi anonimowe dane związane z wizytami użytkownika 
na stronie, jak np. liczba wizyt, średni czas spędzony na stronie 
oraz załadowane strony, w celu wyświetlania ukierunkowanych 
reklam. 

Sesja 

datr Ten plik cookie rozpoznaje przeglądarkę łączącą się 
z Facebookiem. Nie jest powiązany z danym użytkownikiem 
Facebooka. Według firmy Facebook stosowanie pliku jest 
związane z bezpieczeństwem i podejrzanymi logowaniami, a 
w szczególności z botami próbującymi uzyskać dostęp do 
usługi.  Facebook stwierdza również, że profil zachowań 
powiązany z każdym z plików cookie jest usuwany po 
10 dniach. Plik cookie jest również odczytywany przez m.in. 
przycisk Lubię to Facebooka oraz znaczniki umieszczone na 
różnych stronach. 

18 miesięcy 

demdex Usługa Adobe Audience Manager korzysta z tego pliku cookie 
do przypisywania unikalnego identyfikatora każdemu 
odwiedzającemu. Plik demdex pomaga usłudze Audience 
Manger wykonywać podstawowe funkcje, jak np. identyfikacja 
odwiedzających, synchronizacja identyfikatorów, segmentacja, 
modelowania, zgłaszanie itp. Plik demdex przechowywany jest 
przez 180 dni. Okres ważności jest resetowany do 180 dni po 
każdej interakcji użytkownika ze stroną partnera. Plik cookie 
wygasa, jeśli użytkownik nie wróci na stronę przed upływem 
okresu ważności. Rezygnacja: Audience Manager resetuje plik 
cookie z dopiskiem Nie wykorzystywać, jeśli użytkownik 
zrezygnuje z gromadzenia danych. W takim przypadku okres 
ważności pliku wynosi 10 lat. 

180 dni, 10 lat 

dl2,bt2 AddThis to firma technologiczna, która umożliwia stronom 
internetowym i ich użytkownikom na łatwe udostępnianie 
treści innym osobom przy użyciu wymiany ikon i zakładek 
społecznościowych. Pliki cookie AddThis umożliwiają 
udostępnianie treści. AddThis pozwala również na 
sprawdzenie, w jaki sposób treści są udostępniane na stronie. 
Wykorzystywany przez platformę społecznościową AddThis 
w celu monitorowania części strony, które zostały odwiedzone 
w celu polecania innych części strony. 

8 miesięcy 

dpm Plik cookie związany z reklamami/śledzeniem wykorzystywany 
przez usługę Adobe Audience Manager. 

24/07/2018 

ex AddThis umożliwia użytkownikom udostępnianie treści 
w mediach społecznościowych. 

1 dzień 

fr Zawiera unikalne połączenie identyfikatorów przeglądarki 
i użytkownika i jest wykorzystywany w związku 
z ukierunkowanymi reklamami. 

2 miesiące 

guest_id Służy do śledzenia informacji o odwiedzających i autoryzacji 
zabezpieczeń. 

5 lat 

HSID Wykorzystywany przez Google w połączeniu z SID w celu 
weryfikacji konta użytkownika Google i daty ostatniego 
logowania. 

18 miesięcy 

id Wykorzystywany przez Google DoubleClick do rejestrowania 
i zgłaszania działań użytkownika strony po wyświetleniu lub 
kliknięciu w jedną z reklam reklamodawcy w celu pomiaru 
skuteczności reklamy i wyświetlania ukierunkowanych reklam. 

18 miesięcy 
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id Yieldlab to platforma i rozwiązanie po stronie podażowej dla 
prywatnych sklepów z europejskiego przemysłu 
wydawniczego. Yieldlab wykorzystuje pliki cookie do 
optymalizacji i kontrolowania reklam swoich klientów 
wyświetlanych użytkownikom – na przykład częstotliwość 
wyświetlania danej reklamy. W indywidualnych przypadkach 
Yieldlab wykorzystuje też dane z plików cookie do 
wykonywania badań statystycznych. 

1 rok 

id, mdata, syncdata_TTD Korzystamy z AddThis, aby umożliwić klientom na 
udostępnianie treści z naszej strony poprzez e-mail lub media 
społecznościowe, jak np. Facebook i Twitter.  Ten plik cookie 
nie zawiera danych osobowych pozwalających na identyfikację. 
Aby zrezygnować z otrzymywania tych plików cookie, należy 
odwiedzić stronę www.addthis.com/privacy. Poszczególne 
sieci społecznościowe mogą też korzystać z własnych plików 
cookie. 

1 rok 

KRTBCOOKIE_377, PUBMDCID, 
PugT 

Ten plik cookie jest generowany przez znaczniki Double-click 
Floodlight. Ten plik cookie zawiera losowe ciągi znaków. 

30 dni 

lang Pomaga nam określić ustawienia języka w przeglądarce 
użytkownika, aby przedstawiać informacje w odpowiednim 
języku. 

Sesja 

lang Pomaga nam określić ustawienia języka w przeglądarce 
użytkownika, aby przedstawiać informacje w odpowiednim 
języku. 

Sesja 

lidc Plik cookie LinkedIn wykorzystywany do trasowania. 28/03/2018 

loc AddThis: Wykorzystywany do przechowywania geolokalizacji 
użytkowników, aby możliwe było rejestrowanie lokalizacji 
osoby udostępniającej. 

1 rok 

lu Wykorzystywany do zarządzania procesem logowania. 
Zapamiętuje użytkowników podczas kolejnej wizyty, jeśli 
zdecydują się nie wylogowywać. 

18 miesięcy 

MUID Reklamowy plik cookie wykorzystywany przez Bing, 
wyszukiwarkę należącą do firmy Microsoft. 

1 rok 

MUIDB Te pliki cookie wykorzystywane są przez usługi reklamowe 
Microsoft do anonimowego identyfikowania sesji 
użytkowników, aby umożliwić sprawdzanie efektywności 
kampanii marketingowych. 

2 lata 

mus, um AddThis to firma technologiczna, która umożliwia stronom 
internetowym i ich użytkownikom na łatwe udostępnianie 
treści innym osobom przy użyciu wymiany ikon i zakładek 
społecznościowych. Pliki cookie AddThis umożliwiają 
udostępnianie treści. AddThis pozwala również na 
sprawdzenie, w jaki sposób treści są udostępniane na stronie. 

1 rok 

pdv AddThis umożliwia użytkownikom udostępnianie treści 
w mediach społecznościowych. 

1 dzień 

PERSIST Wykorzystywany do gromadzenia preferencji użytkowników 
dla danej strony. 

Sesja 

PREF To popularny plik cookie Google używany w wielu usługach 
firmy. Przechowuje on preferencje użytkownika i może być 
wykorzystywany do personalizacji reklam w wyszukiwaniach 
Google. 

18 miesięcy 

remember_checked Służy do śledzenia informacji o odwiedzających i autoryzacji 
zabezpieczeń. 

5 lat 

remember_checked_on Służy do śledzenia informacji o odwiedzających i autoryzacji 
zabezpieczeń. 

5 lat 

rtbData0 To reklamowy plik cookie wykorzystywany przez adap.tv. 2 lata 

secure_session Służy do śledzenia informacji o odwiedzających i autoryzacji 
zabezpieczeń. 

5 lat 
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sess To reklamowy plik cookie wykorzystywany przez AppNexus do 
monitorowania sesji użytkownika. 

1 dzień 

SEUNCY Rejestruje unikalny identyfikator, który pozwala na 
identyfikację urządzenia użytkownika podczas ponownej 
wizyty. 

6 miesięcy 

SID Wykorzystywany przez Google w połączeniu z HSID w celu 
weryfikacji konta użytkownika Google i daty ostatniego 
logowania. 

18 miesięcy 

stx_user_id Analityka, testowanie wielowymiarowe i optymalizacja strony. 1 rok 

TapAd_DID Używany do określania, z jakiego rodzaju urządzenia 
(smartfon, tablet, komputer, telewizor itp.) korzysta 
użytkownik. 

30 dni 

TapAd_TS Używany do określania, z jakiego rodzaju urządzenia 
(smartfon, tablet, komputer, telewizor itp.) korzysta 
użytkownik. 

2 miesiące 

TDCPM To reklamowy plik cookie wykorzystywany przez 
TheTradeDesk. 

1 rok 

TDID To reklamowy plik cookie wykorzystywany przez 
TheTradeDesk. 

1 rok 

to_checksum TruOptik to platforma do zarządzania danymi, która pomaga 
identyfikować i segmentować odbiorców docelowych. 

1 dzień 

to_checksum TruOptik to platforma do zarządzania danymi, która pomaga 
identyfikować i segmentować odbiorców docelowych. 

1 dzień 

to_master TruOptik to platforma do zarządzania danymi, która pomaga 
identyfikować i segmentować odbiorców docelowych. 

1 rok 

to_version TruOptik to platforma do zarządzania danymi, która pomaga 
identyfikować i segmentować odbiorców docelowych. 

1 rok 

tuuid Adbrain wykorzystuje pliki cookie i inne dane zbierane 
z urządzeń użytkowników, aby umożliwić śledzenie pomiędzy 
urządzeniami w celu dostarczania ukierunkowanych reklam.  

2 lata 

tuuid, c, tuuid_last_update Rejestruje, czy użytkownik wyraził zgodę na stosowanie plików 
cookie. 

1 rok 

twll Służy do śledzenia informacji o odwiedzających i autoryzacji 
zabezpieczeń. 

5 lat 

U Ten plik cookie gromadzi dane niepozwalające na identyfikację 
i przesyła je do niezidentyfikowanego miejsca. Miejsce to 
stanowi tajemnicę chronioną przez Whois Privacy Protection 
Service Inc. 

3 miesiące 

u Niesklasyfikowany marketingowy plik cookie. 1 rok 

UID, UIDR Korzystamy z rozwiązania strony trzeciej do obsługi 
komentarzy do bloga. Rozwiązanie to przechowuje pliki cookie 
w celu ułatwienia korzystania z bloga. Dodatkowe informacje 
można znaleźć w polityce prywatności strony trzeciej. 

2 lata 

uuid2 To reklamowy plik cookie wykorzystywany przez AppNexus do 
monitorowania sesji użytkownika. 

1 dzień 

uvc AddThis: Monitoruje częstotliwość interakcji użytkownika 
z AddThis. 

1 rok 

vc AddThis: Wykorzystywany przez platformę do udostępniania 
AddThis. 

1 rok 

visitor_id71092, visitor_id71092-
hash, lpv71092 
pardot 

Śledzący plik cookie wykorzystywany przez Pardot. Pliki cookie 
Pardot nie zawierają danych osobowych pozwalających na 
identyfikację, tylko unikalny identyfikator. 

10 lat 
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VISITOR_INFO1_LIVE 
SID HSID  SSID APISID 
SAPISID YSC GEUP PREF AID 
NID OTZ LOGIN_INFO 

Na tej stronie wstawiamy filmy z naszego oficjalnego kanału 
YouTube przy użyciu tego trybu YouTube o zwiększonym 
bezpieczeństwie. Tryb ten może stosować pliki cookie na 
komputerze po kliknięciu na odtwarzacz YouTube, lecz 
YouTube nie przechowuje danych osobowych pozwalających 
na identyfikację do celu odtwarzania wstawionych filmów przy 
zastosowaniu trybu o zwiększonym bezpieczeństwie. 

18 miesięcy 

xtc AddThis: Rejestruje treści udostępniane przez użytkownika 
w mediach społecznościowych. 

1 rok 
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Załącznik 2 
 

Strony internetowe, których dotyczy niniejsza Polityka 
 
Niniejsza Polityka dotyczy następujących stron, które są obsługiwane lub kontrolowane przez firmę 
AGCO:  
 

africa.valtra.com   
africa.valtra.com/fr   
africa.valtra.com/pt   
www.agco.com.ar   
www.agco.com.br   
www.agco.dk   
agco.sc-cockpit.com   
agco.sc-cockpit.com   
www.agcoallis.com.ar   
www.agcocorp.cn   
agcocorp.com   
www.agcocorp.mx   
www.agcofluidsanalysis.com/EquipCom   
www.agcomediaplace.com   
www.agcomeetings.com   
agconet.com   
www.agco-oss.com   
www.agcopartsandservice.com   
www.agcopartsbooks.com   
www.agcopubs.com   
www.agco-rm.ru   
agcoshop.agcoparts.com   
www.agcoshop.co.uk   
www.agcosuomi.fi   
www.agcotechnologies.com   
www.agcotrader.com   
www.agcotripphotos.com   
agrolink.agcotechnologies.com   
allmakes.agcoreman.com   
ame-en.masseyferguson.com   
ame-fr.masseyferguson.com   
www.antarcticatwo.com   
www.antarcticatwo.ru   
apac.oneagco.com   
www.automatedproduction.com   
batterytool.agcoparts.com   
campaign.fendt.tv   
careers.agcocorp.com   
www.challenger-ag.com   
www.challengerag.com.ar   
www.challenger-ag.us   
www.cumberlandpoultry.com   
www.eiksenteret.no   
eme.oneagco.com   
eneafe.agcotechnologies.com   
eneamf.agcotechnologies.com   
eneava.agcotechnologies.com   
ennach.agcotechnologies.com   
ennafe.agcotechnologies.com   
ennamf.agcotechnologies.com   



 

09/04/2018 01:11 

[AGCO Cookie Policy (EU) 180409.docx] 

16  

 

ensamf.agcotechnologies.com   
ensava.agcotechnologies.com 
www.fella.eu   
www.fendt.com   
www.fendt.hr   
www.fendt.hu   
www.fendt.tv   
www.fendt-katana.com   
www.fendt-katana.fr   
www.fendt-katana.it   
fiveaday.fendt.co.uk   
www.gleanercombines.com   
global.agcotechnologies.com   
www.grainsystems.com   
gsp.oneagco.com   
www.hesston.com   
www.holtagcpo.agcocorp.com   
ideal.masseyferguson.com   
insideAGCO.agcocorp.com   
www.intivitycenter.com   
investors.agcocorp.com   
konfigurator.fendt.com   
www.lely-forage.com   
www.macallistercpo.agcocorp.com   
mail.agcocorp.com   
www.manzercpo.agcocorp.com   
map.antarcticatwo.com   
www.masseyferguson.co.nz   
www.masseyferguson.co.ro   
www.masseyferguson.co.uk   
www.masseyferguson.co.za   
www.massey-ferguson.com   
www.masseyferguson.com.ar   
www.masseyferguson.com.br   
www.masseyferguson.com.br/espanol   
www.masseyferguson.com.tr   
www.masseyferguson.de   
www.masseyferguson.dk   
www.masseyferguson.es   
www.masseyferguson.fi   
www.masseyferguson.fr   
www.masseyferguson.it   
www.masseyferguson.mx   
www.masseyferguson.nl   
www.masseyferguson.ru   
www.masseyferguson.se   
www.masseyferguson.us   
my.oneagco.com   
onboarding.agcocorp.com   
www.precisionplanting.com   
quality.fendt.com   
rmi.agcopartsandservice.com   
rmi.agcopartsandservice.com/home   
shop.challenger-ag.com   
shop.fendt.com   
shop.masseyferguson.com   
www.shopagco.com   
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smarttour.valtradev.com/uk   
www.spracoupewillmar.com   
sso.agcocorp.com   
staging.agcotechnologies.com 
test.fendt.com   
uklubricants.agcoparts.com   
www.valtra.at   
www.valtra.be   
www.valtra.cn   
www.valtra.co.uk   
www.valtra.com   
www.valtra.com.ar   
www.valtra.com.au   
www.valtra.com.br   
www.valtra.cz   
www.valtra.de   
www.valtra.dk   
www.valtra.ee   
www.valtra.es   
www.valtra.fi   
www.valtra.fr 

 
 


