POLITYKA WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIE
Obowiązuje od 3 grudnia 2018 r.
Firma Wabtec i jej podmioty powiązane (łącznie „Wabtec”) szanują prawo osób do prywatności
i cenią sobie zaufanie klientów, partnerów gospodarczych i innych podmiotów. Firma Wabtec
zobowiązała się do zachowania najwyższych norm etycznych w praktyce gospodarczej. W
związku z powyższym, stosuje rygorystyczne zasady dotyczące zbierania, wykorzystywania i
ujawniania danych osobowych zgodnie z prawem państw, w których Wabtec prowadzi
działalność gospodarczą.
Niniejsza polityka wykorzystania plików cookie („Polityka”) ma zastosowanie do niniejszej
witryny oraz każdej witryny, która odsyła do niniejszej Polityki lub do niej się odwołuje
(„Witryna(y)”), i opisuje czym są pliki cookie, jakiego rodzaju pliki cookie są umieszczane na
urządzeniach podczas odwiedzania Witryny oraz jak je wykorzystujemy.
Polityka nie określa zasad dotyczących zbierania, wykorzystywania i ujawniania danych
osobowych przez firmę Wabtec. Więcej informacji na temat tego, w jaki sposób firma Wabtec
przetwarza dane osobowe można znaleźć w naszych Zasadach prywatności.
Czym są pliki cookie
Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe wysyłane na komputer użytkownika, jego przeglądarkę
internetową bądź dysk twardy lub z nich sczytywane. Plik cookie zawiera zazwyczaj nazwę
domeny (lokalizację w internecie), z którego pochodzi, okres ważności cookie (termin upływu
ważności) oraz losowo wygenerowany niepowtarzalny numer identyfikacyjny lub podobny
identyfikator. Plik cookie może również zawierać informacje o komputerze użytkownika, takie
jak ustawienia użytkownika, historię przeglądania oraz informacje o czynnościach
wykonywanych podczas korzystania z naszych usług.
Dlaczego korzystamy z plików cookie
Pliki cookie pomagają poprawiać działanie naszej Witryny i doświadczenia użytkowników, gdyż
umożliwiają personalizację korzystania z Witryny oraz pomagają w analizie użytkowania,
zbieraniu statystyk przeglądania oraz wykrywaniu wyłudzeń i zapobieganiu nim.
Rodzaje wykorzystywanych plików cookie
Pliki cookie własne i stron trzecich
Pliki cookie własne i stron trzecich różnią się co do typu:
•

Pliki cookie własne są umieszczane na urządzeniach bezpośrednio przez firmę Wabtec. Na
przykład, korzystamy z własnych plików cookie do przystosowania Witryny do urządzenia
użytkownika, jego preferencji językowych i do zabezpieczenia korzystania z Witryny.

•

Pliki cookie stron trzecich są umieszczane na urządzeniu użytkowników przez naszych
partnerów gospodarczych i dostawców usług. Na przykład, pliki cookie osób trzecich są
używane do analizy osób odwiedzających naszą Witrynę.
Pliki cookie sesyjne i trwałe
Pliki cookie sesyjne i trwałe to również pliki różnych typów.

•

•

Pliki cookie sesyjne trwają od chwili umieszczenia ich na przeglądarce użytkownika do chwili
jej zamknięcia. Pliki cookie sesyjne są wykorzystywane do różnych celów, w tym do poznania
sposobu korzystania z naszej Witryny podczas konkretnej sesji użytkownika oraz ułatwienia
skutecznego korzystania z niej.
Trwałe pliki cookie działają dłużej i nie są usuwane automatycznie po zamknięciu przeglądarki.
Pliki cookie tego typu są wykorzystywane przede wszystkim do celów analitycznych.
Jak korzystamy z plików cookie
Używamy plików cookie do udostępniania, zabezpieczania i usprawniania działania Witryny, w
tym do personalizacji korzystania z Witryny i rozpoznawania użytkownika w czasie, gdy z niej
korzysta.
W tym celu możemy kojarzyć informacje zawarte w plikach cookie z innymi danymi
osobowymi posiadanymi przez nas o użytkowniku. Gdy użytkownik korzysta z naszej Witryny
możemy umieszczać pliki cookie na jego urządzeniu. Podobnie jak inne technologie, pliki cookie
mogą zostać szybko zastąpione przez nowsze, bezpieczniejsze i lepiej działające pliki
cookie. Aby dowiedzieć się jakie pliki cookie są zbierane, kliknij przycisk Opcje na pasku
powiadamiającym o plikach cookie u góry strony, a następnie wybierz opcję „Dowiedz się
więcej jakie jeszcze informacje gromadzimy i dokonaj wyboru”.
Twoje możliwości wyboru ustawień plików cookie
Użytkownik ma kilka opcji wyboru ustawień plików cookie. Należy pamiętać, że zmiany w
preferencjach dotyczących plików cookie mogą całkowicie lub częściowo przeszkodzić w
funkcjonowaniu Witryny zgodnie z zamierzeniami.
Narzędzia niniejszej Polityki
Odwiedzając witrynę użytkownik może w dowolnym czasie ustawić i zmienić preferencje
dotyczące plików cookie na pasku narzędziowym zawierającym zgodę na pliki cookie.
Użytkownik może wybrać stosowne opcje braku zgody przewidziane w niniejszej Polityce
wykorzystania plików cookie. Odwołanie udzielonej zgody na stosowanie niniejszej polityki jest
możliwe poprzez wybranie łącza „Preferencje reklamowe” w prawym dolnym rogu strony i
kliknięcie przycisku „Cofnij zgodę”.
Narzędzia sterujące przeglądarką i urządzeniami
Większość przeglądarek umożliwia użytkownikowi kontrolowanie lub odrzucanie plików
cookie, bądź też powiadamianie o plikach cookie umieszczanych na jego komputerze. Procedura

zarządzania plikami cookie może się nieznacznie różnić w zależności od przeglądarki, dlatego
też w menu „Pomocy” swojej przeglądarki należy sprawdzić jakie konkretne czynności należy
wykonać. Ponieważ pliki cookie są wysyłane do danej przeglądarki, preferencje muszą być
ustawione osobno dla każdej przeglądarki, z której użytkownik korzysta.
W niektórych systemach możliwe jest również odrzucenie identyfikatorów urządzeń przez
aktywowanie właściwych ustawień urządzenia mobilnego. Na każdym urządzeniu procedura
zarządzania identyfikatorami nieznacznie różni się, a konkretne czynności należy sprawdzić w
dokumentacji używanego urządzenia.
Pliki cookie Google™
Korzystamy z funkcji Google Analytics, tzn. serwisu Google używającego pliki cookie, i innych
technologii zbierania danych o sposobie użytkowania naszej Witryny przez odwiedzających i
raportowania o trendach tam występujących.
Funkcję Google Analytics można wyłączyć na stronie www.google.com/settings/ads, bądź przez

pobranie dodatku rezygnacji z funkcji Google Analytics zgodnego z przeglądarką ze
strony https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Uaktualnienia niniejszej Polityki
Zastrzegamy sobie prawo do okresowego uaktualniania niniejszej Polityki wykorzystania plików
cookie, tak aby odzwierciedlała zmiany w naszej Witrynie i pozostawała w zgodzie z naszymi
zobowiązaniami prawnymi. Będziemy publikować zmienione wersje w Witrynie z podaniem
daty zmiany wersji. Korzystanie z Witryny przez okres trzydziestu dni od daty wejścia zmian w
życie będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na zmiany i obowiązkiem stosowania się do
nich.
Kontakt
Wszelkie pytania dotyczące praktyk stosowania plików cookie przez firmę Wabtec oraz
niniejszej Polityki należy kierować do:
Wabtec Corporation
Attn: Privacy Officer
Adres: 1001 Air Brake Avenue
Wilmerding, PA 15148 - USA
Telefon: +1 412-825-1000
Email:

