Polityka Cookies DEKRA eCheck
Informacje wstępne:
DEKRA Certification Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Legnickiej 48 H, jako
właściciel i administrator strony internetowej i aplikacji dostępnej pod adresem
https://echeck.dekra.pl (zwany dalej Platforma DEKRA eCheck) przedstawia poniżej
informacje dotyczące zastosowania i wykorzystania na Platformie DEKRA eCheck plików
cookies:

Czym są pliki cookies („ciasteczka”)?
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka” – z ang. „cookies”) stanowią dane informatyczne wysyłane
przez stronę internetową i przechowywane w urządzeniu końcowym (np. na twardym dysku
komputera, tablecie, smartfonie) użytkownika Platformy DEKRA eCheck. Zazwyczaj są to
proste pliki tekstowe zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Ciasteczka stosowane są np. w ankietach, statystykach i licznikach, stronach dostępnych po
zalogowaniu oraz do monitorowania aktywności odwiedzających.
Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie
serwerowi, który je utworzył.

Czemu służą „ciasteczka”?
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
− dostosowania zawartości Platformy DEKRA eCheck oraz komunikacji marketingowej
do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Platformy DEKRA eCheck
(w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio
wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb)
− zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Platformy DEKRA eCheck, dzięki jej
monitorowaniu (np. za pomocą narzędzi gromadzących statystyki odwiedzin)
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− tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób
użytkownicy korzystają z Platformy DEKRA eCheck, co umożliwia ulepszanie struktury
i zawartości aplikacji i strony internetowej
− utrzymania sesji użytkownika Platformy DEKRA eCheck podczas wypełniania ankiety
samooceny oraz umożliwienia użytkownikowi powrotu do przerwanej ankiety z
zachowaniem informacji wprowadzonych do ankiety przed jej przerwaniem.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Platformy DEKRA eCheck
mogą również pochodzić i być wykorzystywane przez współpracujących z właścicielem
Platformy DEKRA eCheck partnerów w ww. celach.

Rodzaje plików cookies:
W ramach Platformy DEKRA eCheck mogą być stosowane dwa zasadnicze rodzaje plików
cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są
plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do
czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania
(przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym
użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia
przez użytkownika.
Dodatkowo, w ramach Platformy DEKRA eCheck mogą być stosowane następujące rodzaje
plików cookies:
− „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach
Platformy DEKRA eCheck, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do
usług wymagających uwierzytelniania w ramach Platformy DEKRA eCheck
− pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do
wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Platformy DEKRA eCheck
− „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie
korzystania ze stron internetowych Platformy DEKRA eCheck
− „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez
użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie
wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki,
wyglądu strony internetowej itp.
− „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści
reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
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Jak wyłączyć zapisywanie plików cookies?
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na
urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Platformy DEKRA eCheck mogą dokonać
w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać
zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików
cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym
zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Platformy DEKRA eCheck. Szczegółowe informacje
o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach
oprogramowania (przeglądarki internetowej), np.:
−
−
−
−

Internet Explorer
FireFox
Opera
Chrome

Co się stanie, jeśli wyłączysz „ciasteczka”?
Informujemy, że poprawne skonfigurowanie przeglądarki internetowej, tak aby mogła ona
przyjmować pliki cookies, jest warunkiem koniecznym poprawnego funkcjonowania usług
Platformy DEKRA eCheck.

Dodatkowe informacje:
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem:
http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
Więcej informacji o zasadach korzystania z Platformy DEKRA eCheck i naszej Polityce
Prywatności znajdziesz:
− w dokumencie „Obowiązek informacyjny”
− w dokumencie „Polityka Prywatności”
− w Regulaminie korzystania z Platformy DEKRA eCheck
dostępnych na stronie https://echeck.dekra.pl.
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