
Polityka wykorzystywania plików „cookies” w serwisie Programu Partnerskiego mBanku

Serwis  Programu  Partnerskiego  mBanku  może  używać  plików  cookies  (tzw.  „ciasteczek”).  Pliki 
cookies  umożliwiają  dostosowanie  działania  stron  do  preferencji  użytkowników.  Dzięki  plikom 
cookies  możliwa  jest  analiza  najczęściej  odwiedzanych  stron  serwisu  Programu  Partnerskiego 
mBanku, oraz zachowań użytkowników.  Pliki cookies pozwalają nam na pomiar skuteczności reklam 
oraz dostosowanie przekazu do konkretnej  grupy odbiorców.  Dzięki  plikom cookies jesteśmy w 
stanie doskonalić i ulepszać serwis Programu Partnerskiego mBanku tak aby korzystanie z nich było 
jeszcze łatwiejsze i wygodniejsze. 

Pliki  cookies  stosowane  w serwisie  Programu  Partnerskiego  mBanku  nie  przechowują  żadnych 
danych  osobowych ani  innych  informacji  zebranych  od  użytkowników,  które  pozwoliłyby na ich 
jednoznaczną identyfikację jako Klientów mBanku bądź indywidualne osoby.

Pliki  cookies  wykorzystywane  przez  podmioty  współpracujące  z  mBankiem  (zwane  dalej: 
„partnerami”)  –  Google Inc.,  OMG Poland,  Tradedoubler  –   przez spółki  Grupy Kapitałowej BRE 
Banku SA oraz inne podmioty trzecie legitymują się własną polityką prywatności.

Partnerzy i podmioty trzecie wykorzystują pliki cookies w następujących celach:
1. Google Inc. – pomiar ruchu internetowego, 
2. Facebook – rejestracja w Programie Partnerskim mBanku za pomocą Facbooka,
3. OMG Poland – analizowanie działań sprzedażowych w Internecie
4. Tradedoubler - analizowanie działań sprzedażowych w Internecie

W serwisie Programu Partnerskiego mBanku stosujemy pliki cookies „stałe” oraz „sesyjne”. Pliki 
cookies  „stałe” pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia  przez 
użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.  
Pliki cookies „sesyjne” pozostają w przeglądarce internetowej do momentu jej wyłączenia, bądź 
wyjścia, wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone. 

Dla poszczególnych serwisów mBanku wykorzystujemy następujące pliki cookies:

Serwis: https  ://  www  .  mbank  .  net  .  pl  

Nazwa cookies  Rodzaj Cel zapisania pliku
ppmbank1 Sesyjne Przechowuje informacje o 

identyfikatorze  polecającego 
Partnera 

PartnerID Sesyjne Zawiera informacje o nazwie 
bieżącej sesji 

from_camp Sesyjne Przechowuje informacje o 
identyfikatorze kampanii 

_utma Stałe Przechowuje informacje o ilości 
wyświetleń dla danego 
użytkownika (google analytics) 

_utmb Stałe Przechowują czas 
wizyty/przebywania na stronie 
(google analytics) 

_utmc Sesyjne Przechowują czas 
wizyty/przebywania na stronie 
(Urchin) 

_utmz Stałe Przechowuje informacje o tym, 
skąd trafił do nas użytkownik 
(google analytics) 

https://www.mbank.net.pl/


Serwis: https://form.mbank.com.pl

Nazwa cookies Rodzaj Cel zapisania pliku
ossp Stałe Plik przechowuje informację o 

ostatniej witrynie partnera 
mBanku, jaką odwiedzał 
użytkownik przed złożeniem 
wniosku o produkt.

Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych najczęściej zezwalają na używanie i umieszczanie 
w nich plików cookies zarówno stałych jak i sesyjnych. 

Istnieje  możliwość  konfiguracji  przeglądarki  internetowej  w  taki  sposób  aby  przed  każdym 
umieszczeniem pliku cookies pojawiał  się stosowny monit. Użytkownik może również całkowicie 
zablokować  obsługę  plików  cookies.  Wiąże  się  to  jednak  z  całkowitym  bądź  częściowym 
uniemożliwieniem poprawnego działania serwisu bądź serwisów internetowych mBanku. 

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki 
internetowej.

https://form.mbank.com.pl/

