
Informacja o plikach cookie firmy Wheels 
Data ostatniej aktualizacji: 6 marca 2020 r. 
Firma Wheels korzysta w swoich Usługach z plików cookie i podobnych technologii. Poniżej 
przedstawiono bardziej szczegółowe informacje o plikach cookie oraz o sposobie ich 
kontrolowania. Niniejsza Informacja o plikach cookie wyjaśnia, w jaki sposób korzystamy z 
plików cookie w połączeniu z Usługami oraz związanymi z nimi wyborami użytkownika. 
Terminy pisane z wielkiej litery w tej Informacji o plikach cookie, ale tu nieopisane, należy 
traktować zgodnie z definicją przedstawioną w naszej Informacji o polityce prywatności. 

Czym są pliki cookie? 
Jak większość stron internetowych, używamy plików cookie oraz innych standardowych 
technologii internetowych, aby usprawnić nasze Usługi. Pliki cookie wykonują różne zadania, 
np. umożliwiają użytkownikom wygodne przechodzenie między stronami, zapamiętując ich 
preferencje oraz poprawiając ogólne doświadczenia. Mogą również pomóc w dostarczaniu 
reklam bardziej dopasowanych do użytkowników i ich zainteresowań. 
Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika w celu 
prowadzenia rejestru. Gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową lub korzysta z 
naszych Usług, możemy, poprzez pliki cookie, pliki web beacon, tagi, skrypty i/lub podobne 
technologie automatycznie zbierać informacje techniczne, takie jak informacje o Urządzeniu i 
Wykorzystaniu oraz inne, podobne informacje techniczne. 
Plik cookie można sklasyfikować według jego żywotności oraz domeny, do której należy. 
Według żywotności rozróżniamy: 

• sesyjne pliki cookie, które są usuwane, gdy użytkownik zamknie przeglądarkę; 
• trwałe pliki cookie, które pozostają na komputerze/urządzeniu użytkownika przez z góry 

ustalony czas. 
Według domeny rozróżniamy: 

• pliki cookie własne, które są ustanawiane przez serwer WWW odwiedzanej strony i 
dzielą tę samą domenę (w tym przypadku wheels.co lub takewheels.com); 

• pliki cookie zewnętrzne, przechowywane przez inną domenę niż domena odwiedzanej 
strony. Może to nastąpić, gdy strona internetowa zawiera odnośnik do pliku, np. 
JavaScript, znajdującego się poza domeną. 

Korzystamy z trwałych plików cookie i włączamy obsługę plików cookie własnych oraz 
zewnętrznych. Firma Wheels śledzi korzystanie przez użytkowników z Usług , ale nie śledzi ich 
na stronach zewnętrznych. 
W przypadku naszych użytkowników z obszaru EWG należy pamiętać, że w zakresie, w jakim 
ich zgoda jest wymagana do zezwolenia na pliki cookie (z wyjątkiem ściśle niezbędnych 
plików cookie), będziemy o nią występować do użytkowników, a użytkownicy mogą ją w każdej 
chwili wycofać. 

Jak i dlaczego używamy plików cookie? 
Używamy plików cookie oceny wydajności do zliczania odwiedzin i śledzenia źródeł ruchu, 
aby mierzyć i zwiększać wydajność naszych Usług. Pliki te pomagają nam określić, które 
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strony są najczęściej, a które najrzadziej odwiedzane, oraz dowiedzieć się, w jaki sposób 
odwiedzający poruszają się po Usługach. Pliki cookie dotyczące wydajności są 
wykorzystywane do wspomagania naszej analizy, w tym do: 

• opracowywania statystyk i analiz dotyczących korzystania z Usług i interakcji z nimi, w 
tym szczegółów dotyczących sposobu i miejsca dostępu do Usług, częstotliwości 
odwiedzania lub korzystania z Usług, daty i godziny odwiedzin, działań 
podejmowanych w ramach Usług oraz informacji dotyczących aktywności w procesie i 
innych podobnych danych o ruchu, wykorzystaniu i trendach (patrz Informacje o 
urządzeniu i użytkowaniu powyżej). Te narzędzia analityczne pozwalają nam lepiej 
zrozumieć funkcjonowanie oprogramowania mobilnego na urządzeniu użytkownika oraz 
uzyskać informacje o sposobie, w jaki to oprogramowanie jest używane, aby usprawnić 
doświadczenia użytkowników; 

• zbierania ważnych danych dotyczących funkcjonalności, testowania i wydajności 
naszych Usług, w tym danych dotyczących wydajności związanych z Usługami, takich 
jak aktywność sieciowa, obciążenie procesora i wykorzystanie zasobów, a także innych 
istotnych danych; 

• moderowania zachowania użytkownika w Usługach, m.in. ochrony przed oszustwami 
płatniczymi oraz innymi niewłaściwymi działaniami; oraz 

• zbierania informacji demograficznych o naszej bazie użytkowników. 

Używane pliki cookie: 

Do zbierania tych informacji używamy zewnętrznych narzędzi i technologii. Na przykład 
używamy Google Analytics do zbierania i przetwarzania określonych danych za pomocą 
technologii takich jak piksele liczące. Firma Google zapewnia w odniesieniu do plików cookie 
Google Analytics dodatkowe opcje prywatności opisane tutaj. Aby zrezygnować z Google 
Analytics, można pobrać wtyczkę, klikając tutaj. 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych za pomocą plików cookie 
W przypadku korzystania z plików cookie dotyczących wydajności, polegamy na zgodzie 
użytkownika. Po wejściu na stronę internetową po raz pierwszy użytkownik zobaczy baner z 
informacją o wykorzystywaniu przez nas plików cookie i zostanie poproszony o wyrażenie 
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zgody na ich wykorzystanie. Użytkownik nie jest zobowiązany do wyrażenia zgody na 
stosowanie plików cookie, aby uzyskać dostęp do strony internetowej. 

Wybory użytkownika 
Używamy plików cookie jedynie, gdy użytkownik zgodzi się na to podczas wchodzenia na 
naszą stronę. 
Jeżeli użytkownik chce wycofać swoją zgodę na używanie plików cookie, może zmienić 
ustawienia przeglądarki, aby automatycznie uniemożliwiała przechowywanie tych plików lub 
aby informowała użytkownika, gdy strona internetowa chce przechowywać pliki cookie na jego 
komputerze. Wcześniej zapisane pliki cookie mogą być również usuwane przez przeglądarkę 
internetową. 

Jeżeli użytkownik chce usunąć pliki cookie, które już są na jego urządzeniu i korzysta z 
komputera PC oraz nowszej przeglądarki, może nacisnąć kombinację klawiszy CTRL + 
SHIFT + DELETE. Jeśli ten skrót nie działa, poniżej znajdują się odniesienia do stron 
pomocy technicznej dla najczęściej używanych przeglądarek, jak również do usunięcia 
plików flash cookies: 
Internet Explorer 
Mozilla Firefox
Google Chrome 
Safari 
Flash cookies 
Więcej informacji na temat plików cookie można również znaleźć na stronie 
www.allaboutcookies.org, która zawiera dodatkowe przydatne informacje na temat plików 
cookie oraz sposobu ich blokowania za pomocą różnych typów przeglądarek lub urządzeń 
przenośnych. 

Dane kontaktowe 
W razie pytań lub wątpliwości dotyczących wykorzystania plików cookie na stronie internetowej 
prosimy o wysłanie wiadomości na adres support@wheels.co. W naszej Informacji o polityce 
prywatności zawarto bardziej szczegółowe informacje na temat typów zbieranych informacji o 
użytkowniku, sposobie przetwarzania danych osobowych oraz w jaki sposób użytkownik może 
skorzystać z prawa do ochrony danych osobowych. 

Zmiany w niniejszej Informacji o plikach cookie 
Firma Wheels może okazjonalnie, wedle uznania aktualizować tę Informację o plikach cookie. 
W takim przypadku umieścimy w Usługach zaktualizowaną Informację o plikach cookie. 
Zmiany, modyfikacje, dodatki lub usunięcia będą obowiązywały natychmiast po ich 
zamieszczeniu w Usługach. Zachęcamy do regularnego sprawdzania tych Informacji o plikach 
cookie pod kątem wszelkich zmian. Dalsze korzystanie z Usług i/lub dalsze przekazywanie 
nam danych osobowych przez użytkownika po wysłaniu takiej informacji będzie podlegało 
warunkom zawartym w obowiązującej wówczas Informacji o polityce prywatności i Informacji o 
plikach cookie. W przypadku dalszego korzystania z Usług uznaje się, że użytkownik 
zaakceptował zmianę.
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