POLITYKA COOKIES
www.kierunektoyota.pl

1.

Postanowienia ogólne

1.1

Właścicielem i administratorem strony internetowej www.kierunektoyota.pl (dalej
„Portal”) jest spółka Toyota Motor Manufacturing Poland sp. z o.o. z siedzibą w
Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 26, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we
Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000007065 (dalej „TMMP”).

2.

Pliki cookies

2.1

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to małe pakiety danych informatycznych, w formie
najczęściej tekstowej, które przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika
(takim jak np. komputer, tablet czy smartfon). Ciasteczka nie powodują zmian
konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu tych urządzeń, a
ich działanie polega na identyfikowaniu urządzenia i przeglądarki, której to urządzenie
używa do korzystania z Internetu.

2.2

O tym, czy pliki cookies pochodzące z Portalu są akceptowane na Twoim urządzeniu
końcowym decydują ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzystasz.
Domyślne ustawienia przeglądarek zwykle zakładają, że akceptujesz pliki cookies.
Możesz jednak zmienić te ustawienia i kontrolować ruch ciasteczek poprzez ich
akceptowanie bądź odrzucenie, o czym więcej poniżej. Jeśli korzystasz z kilku różnych
przeglądarek, powinieneś odpowiednio skonfigurować każdą z nich.

2.3

Oczywiście możesz uzyskać dostęp do Portalu bez instalowania plików cookies.
Nastąpi to jednak kosztem jakości korzystania z niego.

2.4

TMMP zapisuje i korzysta z plików cookies za Twoją zgodą wyrażoną poprzez
kontynuowanie przez Ciebie korzystania z Portalu bez zmiany ustawień przeglądarki
internetowej, której używasz, o czym informujemy Cię poprzez baner widoczny w
Portalu.

2.5

Masz prawo cofnąć zgodę na korzystanie z plików cookies w ramach Portalu. Możesz
to uczynić poprzez zmianę ustawień dotyczących plików cookies w przeglądarce
internetowej. W wyniku zmiany ustawień konkretnej przeglądarki zostanie
umieszczony tzw. plik cookie opt-out, którego celem jest identyfikacja Twojego
sprzeciwu wobec instalacji plików cookies – dzięki niemu podczas kolejnych wizyt w
Portalu pliki cookies nie będą instalowane na Twoim urządzeniu. Szczegółowe
informacje o tym, jak dokonać rekonfiguracji przeglądarki dostępne są w ramach
ustawień przeglądarki, a ponadto na stronach internetowych właściwych przeglądarek.
Poniżej zamieszczamy linki dla najpopularniejszych z nich:
a) w przeglądarce Internet Explorer™
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/
b) w przeglądarce Mozilla Firefox ™
https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
c) w przeglądarce Chrome™
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDeskt
op&hl=pl

d) w przeglądarce Opera ™
https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/
e) w przeglądarce Safari™
https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
Pamiętaj, że przy cofnięciu Twojej zgody na korzystanie z ciasteczek, może być
konieczne ręczne usunięcie plików cookies, które zostały już wcześniej zainstalowane
na Twoim urządzeniu. Możesz to zrobić korzystając z ustawień przeglądarki
internetowej.
3.

Zawartość Portalu i cel stosowania plików cookies

3.1

Pliki cookies służą temu, aby ułatwić korzystanie z Portalu, poprawić jego
funkcjonalność, ale także aby poprzez rozpoznawanie Twojego urządzenia i
odpowiednie wyświetlenie strony internetowej dostosować przekaz do Twoich
preferencji. Dzięki ciasteczkom możemy tworzyć statystyki i analizować to, w jaki
sposób użytkownicy korzystają z Portalu, co pozwala nam w szczególności usprawniać
jego funkcjonowanie.

3.2

W ramach Portalu mogą być stosowane pliki cookies „sesyjne” oraz „stałe”. Ciasteczka
„sesyjne” mają charakter tymczasowy (przechowywane są na Twoim komputerze do
czasu opuszczenia Portalu lub wyłączenia przeglądarki internetowej). Pliki cookies
„stałe” przechowywane są dłużej, przez czas określony w parametrach tych plików lub
do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

3.3

W ramach Portalu może być stosowanych kilka rodzajów ciasteczek:
a)

b)

Ciasteczka niezbędne, które pozwalają Ci poruszać się po Portalu i korzystać z
jego podstawowych funkcji.

Ciasteczka funkcjonalne, które poszerzają funkcjonalności Portalu, umożliwiają
działanie określonych narzędzi i zapamiętują Twoje ustawienia.
Powyższe ciasteczka nie gromadzą żadnych informacji, które mogłyby zidentyfikować
Ciebie – wszystkie zebrane dane są anonimowe.

3.4

Strona może posługiwać się także ciasteczkami osób trzecich (tzw. third party
cookies) np. mediów społecznościowych, co ułatwia w szczególności wzajemne
przekierowanie w razie korzystania z takich mediów społecznościowych.

4.

Technologia Flash

4.1

W ramach Portalu może być stosowane oprogramowanie Adobe Flash Player, które
wykorzystuje się do odtwarzania niektórych animacji i filmów. Aby zwiększyć komfort
użytkowania Portalu lokalne obiekty udostępnione („ciasteczka Flash”) zbierają
informacje i pozwalają na wznawianie odtwarzania animacji i filmów od miejsca, w
którym zostały one zatrzymane oraz na zapisywanie własnych preferencji. Ciasteczka
Flash są zapisywane na urządzeniu użytkownika, w taki sam sposób jak standardowe
ciasteczka, ale nie można nimi zarządzać z poziomu przeglądarki internetowej.

4.2

Wyłączanie ciasteczek Flash:
a) Aby ciasteczka Flash nie były przechowywane na Twoim urządzeniu, można
dostosować ustawienia programu Flash Player tak, aby blokować zapisywanie tych
plików. W tym celu należy skorzystać z narzędzi znajdujących się w panelu
Ustawienia
przechowywania
witryn
internetowych:
(http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_
manager07.html). Ciasteczka Flash można także kontrolować, przechodząc do
panelu
Globalne
ustawienia
przechowywania

(http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_
manager03.html) i postępując zgodnie z podanymi tam instrukcjami.
b) Należy pamiętać że wyłączenie ciasteczek Flash może wpłynąć na funkcjonalność
aplikacji Flash. Wyłączenie ciasteczek Flash w ramach Portalu może uniemożliwić
przeglądanie części jego zawartości.
5.

Google Analytics

5.1

W ramach Portalu wykorzystywane są narzędzia Google Analytics, które zbierają
anonimowe informacje na temat odwiedzin użytkownika w Portalu (wyświetlone
podstrony, czas pozostawania na stronie) w celu generowania statystyk dotyczących
funkcjonowania Portalu.

5.2

Narzędzia Google Analytics działają w oparciu o pliki cookies firmy Google LLC, 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, której polityka prywatności
znajduje się pod następującym linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

5.3

Możesz zablokować Google Analytics poprzez zainstalowanie dodatku do przeglądarki
internetowej,
który
jest
dostępny
pod
linkiem:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

5.4

Informujemy, iż niektóre dane zbierane przy pomocy plików cookies firmy Google LLC
mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych, a więc poza teren Europejskiego
Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Google LLC posiada certyfikat
EU-US-Privacy Shield, co potwierdza adekwatny poziom ochrony danych dla
transferów poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego zgodnie z umową
zawartą pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską i opartą na tej umowie
decyzją Komisji Europejskiej.

6.

Aktualizacje Polityki Cookies

6.1

Możemy okresowo aktualizować niniejszą Politykę Cookies, jeśli będzie to
uzasadnione ze względu na zmiany dotyczące ciasteczek, których używamy, lub ze
względów operacyjnych lub prawnych.

6.2

Niniejsza Polityka Cookies była ostatnio aktualizowana w dniu 09.11.2018 r.

7.

Dodatkowe informacje

7.1

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące korzystania z plików cookies w ramach
Portalu, skontaktuj się z nami pod adresem: rknoll@toyotapl.com.

