Program zgodności ochrony danych firmy Valeo – polityka dotycząca plików cookie w witrynach VALEO

POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIE FIRMY VALEO

©Valeo, 2020 – 10 listopada 2020 r. – Dokument poufny 1

Program zgodności ochrony danych firmy Valeo – polityka dotycząca plików cookie w witrynach VALEO

Spis treści

I.

Definicja pliku cookie

3

II.

Zgoda

3

III.

Jaki jest cel plików cookie?

4

IV.

Państwa wybory w odniesieniu do plików cookie

5

a)

Akceptowanie plików cookie

6

b)

Odrzucanie plików cookie

6

c)

Jak dokonać wyboru w przeglądarce, z której Państwo korzystają?

6

V.
VI.

Okres przechowywania plików cookie
Ochrona danych

©Valeo, 2020 – 10 listopada 2020 r. – Dokument poufny 2

7
7

Program zgodności ochrony danych firmy Valeo – polityka dotycząca plików cookie w witrynach VALEO

POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIE
Celem niniejszej polityki jest umożliwienie Państwu zapoznania się z Państwa prawami dotyczącymi
plików cookie i podobnego mechanizmu śledzącego używanego w tej witrynie.

I.

Definicja pliku cookie

Plik cookie lub inny podobny mechanizm śledzący to plik tekstowy umieszczony i przechowywany na
komputerze, urządzeniu przenośnym, tablecie, technologii lub innym urządzeniu (łącznie nazywanych
„Urządzeniami”) podczas Państwa odwiedzin w witrynie internetowej.
Jego celem jest gromadzenie informacji o preferencjach użytkownika w celu poprawy wrażeń
związanych z korzystaniem z Witryny lub sposobu, w jaki użytkownik uzyskuje dostęp do Witryny lub z
niej korzysta („Informacje o Użytkowniku”). Informacje o Użytkowniku mogą w szczególności
obejmować rodzaj przeglądarki, system operacyjny, wyświetlaną stronę, czas użytkowania oraz
poprzednio oglądane strony, miasto i kraj, w którym użytkownik się znajduje, lub inne unikatowe
automatyczne identyfikatory urządzenia („Identyfikator urządzenia”), z którego Użytkownik korzysta
w celu uzyskania dostępu do Witryny.
Informujemy, że podczas wizyty w tej witrynie internetowej pliki cookie mogą być umieszczane na
Państwa urządzeniu.
Istnieją 3 rodzaje plików cookie:
Ściśle niezbędne pliki cookie
Te pliki cookie są niezbędne do funkcjonowania strony internetowej i nie mogą być wyłączone
w naszych systemach. Są one zazwyczaj ustawiane tylko w odpowiedzi na działania
podejmowane przez użytkownika, które sprowadzają się do zapytania o usługi, takie jak
ustawienie preferencji prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy. Można ustawić
przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała o tych plikach cookie, ale niektóre części
witryny nie będą wtedy działać. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych.
Wydajność witryny
Te pliki cookie umożliwiają nam zliczanie wizyt i źródeł ruchu, dzięki czemu możemy poprawiać
wydajność naszej witryny. Dzięki nim możemy dowiedzieć się, które strony są najbardziej, a
które najmniej popularne, a także zrozumieć, jak odwiedzający poruszają się po naszej
witrynie. Wszystkie informacje zbierane przez te pliki cookie są agregowane i anonimowe,
przez co nie ma możliwości zidentyfikowania danych osobowych użytkownika. W niektórych
witrynach tego typu pliki mogą być nazywane „wydajnościowymi lub analitycznymi plikami
cookie”. Jeśli użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć,
kiedy odwiedził naszą stronę internetową, ani nie będziemy w stanie monitorować jej
działania.
Funkcjonalne pliki cookie
Te pliki cookie umożliwiają nam zapewnienie użytkownikowi korzystania z naszej witryny
w sposób dostosowany do jego preferencji za pomocą odpowiednich treści (np. filmów wideo)
lub interesujących go produktów (np. w oparciu o wcześniejsze wizyty). Mogą być one
ustawione przez nas lub przez zewnętrznych dostawców, których usługi/oferty zostały dodane
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do naszych stron internetowych (np. filmy wideo). Użytkownik powinien włączyć te pliki
cookie, jeśli chce, aby witryna była bardziej dostosowana do jego preferencji.
Tylko emitent pliku cookie jest w stanie odczytać lub zmienić informacje w nim zawarte.
Pliki cookie mogą zawierać dane osobowe.
Aby uzyskać dalsze informacje, mogą Państwo:
► Zapoznać się z polityką ochrony danych firmy Valeo, dostępną tutaj: Ogólna polityka ochrony
danych w firmie Valeo
►

lub skontaktować się
dpo.external@valeo.com

II.

z

naszym

inspektorem

ochrony

danych

pod

adresem:

Zgoda

Niektóre pliki cookie wymagają udzielenia zgody.
Aby uzyskać Państwa zgodę na stosowanie tych plików cookie, natychmiast po otwarciu witryny
internetowej wyświetlamy powiadomienie w postaci banera, który należy zamknąć przed wejściem na
witrynę internetową, z następującymi informacjami:
„Używamy plików cookie, aby umożliwić użytkownikom korzystanie z naszej witryny w najbardziej
odpowiedni dla nich sposób, zapamiętując ich preferencje na poczet przyszłych wizyt. Klikając
„Akceptuję”, wyrażasz zgodę na używanie WSZYSTKICH plików cookie. Możesz jednak wejść
w „Ustawienia plików cookie” i dostosować je do swoich preferencji.”
Podczas korzystania z tej witryny internetowej informacje związane z przeglądaniem witryn
internetowych mogą być przechowywane w plikach cookie, z zastrzeżeniem wyboru dokonanego przez
Państwa w odniesieniu do tych plików.
W każdej chwili mogą Państwo zmienić swój wybór dotyczący plików cookie (dalsze informacje można
znaleźć w sekcji IV).

III.

Jaki jest cel plików cookie?

Pliki cookie umożliwiają następujące czynności lub są niezbędne w następujących celach:
►
►

►

►

Kompilacja statystyk i pomiar natężenia ruchu w witrynie oraz
Korzystanie z różnych funkcji wbudowanych w witrynę (odwiedzane sekcje i treści, przebyta
droga)
Zwiększenie zainteresowania usługami Valeo i poprawa wrażeń związanych z przeglądaniem
witryn internetowych
Dostosowanie prezentacji witryny do preferencji wyświetlania Państwa urządzenia (język,
rozdzielczość wyświetlania, używany system operacyjny itp.) podczas odwiedzania witryny, w
zależności od urządzenia i oprogramowania do wyświetlania lub odczytu, które zawierało
urządzenie
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►
►

Zarządzanie Witryną internetową, jej funkcjami i usługami
Realizacja Państwa żądań w zależności od zamówionej Usługi:
⮚ Przetwarzanie i zarządzanie danymi kandydatów ubiegających się o pracę w Grupie Valeo
⮚ Przesyłanie powiadomień e-mail zawierających informacje o Grupie Valeo
⮚ Świadczenie Usług i zapewnienie funkcji oferowanych w prywatnej strefie udziałowców;
okresowe i automatyczne wysyłanie dedykowanej dokumentacji, przesyłanie
elektronicznego biuletynu na temat ostatnich wydarzeń w grupie Valeo
⮚ Przesyłanie powiadomień e-mail dziennikarzom
⮚ Przetwarzanie pytań, wniosków i innych próśb przesyłanych przez Państwa za
pośrednictwem zakładki „Kontakt” w Witrynie internetowej

Pliki cookie emitowane przez VALEO są stosowane w celach opisanych poniżej, zgodnie z Państwa
wyborem, który zależy od ustawień przeglądarki używanej do odwiedzin witryny. Użytkownik może
w dowolnej chwili dokonać zmiany wyboru.

Pliki cookie używane przez firmę Valeo to: Patrz załącznik dla każdej WITRYNY INTERNETOWEJ
Emisja i korzystanie z plików cookie przez strony trzecie podlega polityce ochrony prywatności tych
stron trzecich.
Firma VALEO podaje informacje dotyczące celów plików cookie, jakimi dysponuje, oraz środków, jakich
muszą Państwo użyć, by dokonywać wyborów dotyczących plików cookie za pośrednictwem aplikacji
stron trzecich zintegrowanych z witryną.
Firma VALEO może umieszczać w witrynie aplikacje dostarczane przez strony trzecie, które umożliwiają
udostępnianie treści strony innym osobom lub informowanie tych osób o konsultacjach lub opiniach
użytkowników na temat danego elementu zawartości strony. Dotyczy to na przykład przycisków
„Udostępnij” i „Lubię to!” z takich serwisów społecznościowych, jak Facebook, Twitter itp.
Sieć społecznościowa, która udostępnia takie przyciski aplikacji, może Państwa zidentyfikować za
pomocą tego przycisku, nawet jeśli nie używali go Państwo podczas wizyty w witrynie. Ten typ
przycisku aplikacji może umożliwiać danemu serwisowi społecznościowemu monitorowanie Państwa
aktywności podczas przeglądania strony, tylko dlatego, że zalogowali się Państwo się na swoje konto
w serwisie społecznościowym na swoim urządzeniu (sesja otwarta) podczas przemieszczania się na
stronie.
Firma VALEO nie sprawuje kontroli nad procesem używanym przez serwisy społecznościowe do
zbierania informacji dotyczących przeglądania strony i danych osobowych, jakie posiadają. Firma
VALEO zachęca Państwa do zapoznania się z politykami ochrony prywatności tych serwisów
społecznościowych w celu ustalenia celów, w szczególności celów reklamowych, przeglądania danych,
jakie mogą one zbierać za pomocą tych przycisków aplikacji. Te polityki ochrony muszą w szczególności
umożliwiać Państwu wyrażanie swojego wyboru w odniesieniu do tych serwisów społecznościowych,
w szczególności poprzez zmianę ustawień ich kont w każdej z tych sieci.

IV.

Państwa wybory w odniesieniu do plików cookie
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Przy pierwszej wizycie w naszej witrynie internetowej mogą Państwo zaakceptować lub odrzucić
korzystanie z plików cookie.
Dysponują Państwo kilkoma możliwościami zarządzania plikami cookie. Wszelkie zmiany ustawień
dokonywane przez użytkownika mogą spowodować zmianę związanej z przeglądaniem aktywności
użytkownika oraz warunków dostępu do niektórych usług wymagających stosowania plików cookie.

Użytkownik może w każdej chwili wyrazić i zmienić swoje preferencje dotyczące plików cookie,
korzystając ze sposobów opisanych poniżej.
Opcje oferowane przez oprogramowanie Państwa przeglądarki:
Mogą Państwo skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby pliki cookie były przechowywane na
Państwa urządzeniu lub, przeciwnie, aby były odrzucane systematycznie lub w zależności od tego, kto
je emituje. Mogą Państwo także skonfigurować swoją przeglądarkę w taki sposób, aby akceptowanie
lub odrzucanie plików cookie było proponowane, zanim pliki cookie będą mogły zostać zapisane na
Państwa urządzeniu. Więcej szczegółów można znaleźć w sekcji (c).
a) Akceptowanie plików cookie
Zapisywanie plików cookie na Państwa urządzeniu zależy zasadniczo od Państwa decyzji, która może
zostać w każdej chwili zmieniona, bezpłatnie, poprzez dokonanie wyboru spośród opcji oferowanych
przez oprogramowanie przeglądarki.
Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na zapisywanie plików cookie w swojej przeglądarce na swoim
urządzeniu, pliki cookie zintegrowane ze stronami i treścią, z którymi się Państwo zapoznali, mogą być
tymczasowo zapisywane w określonym miejscu na Państwa urządzeniu. Odczytu danych z tego
urządzenia będzie mógł dokonać wyłącznie emitent.
b) Odrzucanie plików cookie
Jeśli zdecydują się Państwo odrzucać pliki cookie na swoim urządzeniu lub jeśli usuną już zapisane na
nim pliki cookie, nie będą mogli Państwo korzystać z wielu funkcji, które są niezbędne do przeglądania
niektórych części witryny. Może to mieć miejsce w przypadku próby uzyskania dostępu do naszych
treści lub usług, które wymagają od Państwa zalogowania się. Dotyczy to również zgodności
technicznej, jeśli firma VALEO nie jest w stanie rozpoznać typu przeglądarki używanej na Państwa
urządzeniu, jej domyślnego języka i wyświetlacza lub kraju, w którym Państwa urządzenie
najprawdopodobniej jest podłączone do Internetu.
Jeśli w przeglądarce zostanie ustawiona opcja odrzucania plików cookie na Państwa urządzeniu, firma
VALEO nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego działania usług, wynikające z braku
możliwości przechowywania lub przeglądania plików cookie, które zostały przez Państwa odrzucone
lub usunięte, niezbędnych do funkcjonowania jej usług.
c) Jak dokonać wyboru w przeglądarce, z której Państwo korzystają?
Każda przeglądarka ma inny sposób zarządzania plikami cookie i ustawieniami plików cookie.
Konfiguracja przeglądarki została opisana w jej menu pomocy, które informuje o tym, jak zmienić
ustawienia plików cookie.
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np.
Internet Explorer™:
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari™:
https://www.apple.com/legal/privacy/pl/
Chrome™:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en
Firefox™
https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20o
bs%C5%82ugi%20ciasteczek
Opera™:
https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/ itp.
Jeśli nie życzą sobie Państwo, aby firma VALEO zapisywała pliki cookie na Państwa urządzeniu w celu
pomiaru ruchu, mogą Państwo kliknąć to łącze dezaktywacyjne, które będzie zapisywać pliki cookie na
Państwa urządzeniu wyłącznie w celu dezaktywacji usług pomiaru ruchu, jakimi zarządza firma VALEO.
Należy pamiętać, że dezaktywacja ta opiera się na plikach cookie. Jeśli usuną Państwo pliki cookie
przechowywane na Państwa urządzeniu (przy użyciu przeglądarki), firma VALEO nie będzie już
wiedzieć, że wybrali Państwo tę opcję.
W przypadku korzystania z urządzenia przez kilka osób, jeśli na urządzeniu zainstalowano kilka
przeglądarek, firma VALEO nie może zagwarantować, że usługi przeznaczone dla tego urządzenia
rzeczywiście odpowiadają korzystaniu z urządzenia przez Państwa, a nie przez innego użytkownika tego
urządzenia.
W takim przypadku każdy użytkownik udostępnia urządzenie innym użytkownikom oraz konfiguruje
ustawienia przeglądarki w odniesieniu do plików cookie według własnego wyboru i na własną
odpowiedzialność.
Zarządzanie plikami cookie stron trzecich:
Mogą Państwo podjąć decyzję o odrzucaniu plików cookie stron trzecich za pośrednictwem aplikacji
zintegrowanych z witryną.

V.

Okres przechowywania plików cookie

Pliki cookie są przechowywane maksymalnie przez trzynaście miesięcy od ich umieszczenia na
urządzeniu. Po upływie tego terminu będzie wymagane ponowne udzielenie przez Państwa zgody (jeśli
dotyczy).
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VI.

Ochrona danych

W przypadku korzystania z plików cookie firma Valeo może przetwarzać dotyczące Państwa dane
osobowe jako administrator danych.
Zbierane dane są niezbędne do celów związanych z pomiarem ruchu lub poprawą wrażeń związanych
z przeglądaniem witryn internetowych.
Podstawą prawną operacji przetwarzania danych jest uzasadniony interes firmy Valeo lub strony
trzeciej albo Państwa zgoda.
Odbiorcami Państwa danych osobowych są: autoryzowane usługi Valeo, jej podwykonawcy oraz
emitenci plików cookie [w razie potrzeby zweryfikować i wypełnić].
Zgodnie z rozporządzeniem 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych mogą Państwo korzystać z prawa dostępu, sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, usuwania, przenoszenia.
Mają Państwo prawo do sprzeciwu, jeśli przetwarzanie danych opiera się na uzasadnionym interesie
firmy Valeo lub strony trzeciej. Gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda, mogą
Państwo ją wycofać. Mają Państwo również prawo do złożenia dyspozycji dotyczących przyszłości
Państwa danych na wypadek śmierci.
Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, mogą Państwo kontaktować się z nami listownie
pod następującymi adresami:
Inspektor ochrony danych
Valeo Management Services
43, rue Bayen
75017 Paryż
Francja
Skargę można złożyć we właściwym organie ochrony danych.
Aby uzyskać dalsze informacje, mogą Państwo:
►

Zapoznać się tutaj z polityką firmy Valeo dotyczącą ochrony danych: Ogólna polityka ochrony
danych w firmie Valeo

►

lub skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod następującymi adresami:
dpo.external@valeo.com
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ZAŁĄCZNIK 1
L.P
.

TYP

NAZWA

CELE

CZASY TRWANIA

1

Funkcjonalność

SL_C_23361dd03
5530_SID

Funkcjonalność

12 miesięcy

2

Funkcjonalność

SL_C_23361dd03
5530_VID

Funkcjonalność

12 miesięcy

3

Funkcjonalność

SL_C_23361dd03
5530_KEY

Funkcjonalność

12 miesięcy

4

Udostępnij

__unam

Przyciski udostępniania

9 miesięcy

Kiedy odwiedzają Państwo stronę internetową Valeo, strona trzecia może umieścić na Państwa
urządzeniu pliki cookie, z zastrzeżeniem Państwa wyboru. Pliki emitowane przez strony trzecie są
używane w celach opisanych poniżej.
Pliki cookie używane przez strony trzecie to:
L.P
.

TYP

NAZWA

FIRMA

CELE

CZASY
TRWANIA

1

Analiza/techniczne

_ga

Google Analytics

Analiza
internetowej

witryny 14 miesięcy

2

Analiza/techniczne

_gid

Google Analytics

Analiza
internetowej

witryny 1 dzień

3

Analiza/techniczne

_gat

Google Analytics

Analiza
internetowej

witryny do chwili
zamknięcia
okna nawigacji
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ETHICS & COMPLIANCE
https://sites.google.com/a/valeo.com/ethics-compliance-portal/home
www.valeo.com
© Copyright 2018 Valeo. All Rights Reserved
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