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Polityka „cookies”. 

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookies.  

Cookies, czyli ciasteczka, to niewielkie pliki tekstowe zawierające dane informatyczne, 

które pozwalają na prawidłowe funkcjonowanie stron serwera. Są one przechowywane w 

urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki te pozwalają na rozpoznawanie urządzenia 

użytkownika i odpowiednie dostosowanie wyglądu do jego indywidualnych potrzeb. 

Cookies pełnią bardzo ważna funkcję, ułatwiają korzystanie z internetu, pozwalają na 

lepsze, szybsze, bezpieczniejsze i wygodniejsze wykorzystywanie go. 

Dostarczają one informacji o danych komputera i przeglądarki stron internetowych 

poprzez dostarczanie niewielkich plików tekstowych które przechowywane są na 

urządzeniu końcowych użytkownika. Zbierane dane nie służą jednak do identyfikacji 

użytkownika. 

Pliki cookies mogą być wykorzystywane aby: 

- dostosować zawartość stron www do preferencji użytkownika oraz zoptymalizować 

proces korzystania ze stron internetowych. 

- tworzyć statystyki, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają ze 

stron internetowych, co umożliwia lepsze dostosowanie strony do potrzeb naszych 

użytkowników. 

- dostarczyć użytkownikowi spersonalizowane treści reklamowe, bardziej dostosowanych 

do jego potrzeb i preferencji. 

Do celów statystycznych, analitycznych i marketingowych używamy narzędzi: Google 

Analytics, Google Ads, Facebook Pixel na naszej stronie internetowej. 

Przetwarzamy w w/w celach m.in. następujące informacje: 

- adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny. 

- informacje o wizytach na stronie głównej i podstronach w tym długość czasu 

spędzonego na stronie (sesje), ilość wejść na stronę 

- data, godzina wejścia na witrynę 

- nazwy i liczba witryn jakie użytkownik odwiedził na naszej stronie. 

Stosowane mechanizmy nie naruszają zasad zachowania anonimowości 

użytkownika odwiedzającego naszą stronę. 

TÜV THÜRINGEN Polska nie przekazuje podmiotom trzecim informacji odnośnie 

systemów operacyjnych, adresów IP, nazw komputerów. 
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Tego typu dane są gromadzone w logach serwera i mogą zostać użyte jedynie w sytuacji 

podjęcia przez użytkownika działań niepożądanych, niezgodnych z prawem. W 

przypadku, kiedy zaistnieje wyraźna przesłanka lub zdarzenie potwierdzające naruszenie 

prawa, sprawa zostanie skierowana na drogę sądową postępowania karnego.  

Strony Internetowe osób trzecich 

Nasza strona internetowa może zawierać hiperłącza do stron internetowych osób trzecich 

oraz szczegółowe informacje na ich temat. Nie mamy kontroli i nie ponosimy 

odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki osób trzecich. 

Odmowa 

Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia plików cookie. 

Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików 

cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies 

dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).  

Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:  

- Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka  

- Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl  

- Google Chrome: 

www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647  

- Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/ 

Informujemy jednak, iż jeżeli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać z 

wszystkich funkcji naszej strony. 

 

Kontakt 

Administratorem danych jest: 

TÜV Thüringen Polska Sp. z o.o., ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice (TTPL). 

Jeżeli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub 

chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem 

Ochrony Danych Osobowych: 

biuro@tuv-thuringen.pl 
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