Cookies
Informacja o plikach cookies
W swoim serwisie internetowym www.interparking.pl (dalej „Serwis”) Interparking Polska Sp. z o.o.
(„Interparking”) korzysta z plików cookies.
Niniejszy dokument zawiera informacje o plikach cookies używanych w Serwisie, ich
przeznaczeniu i dostępnych użytkownikowi możliwościach dotyczących korzystania z plików
cookies. Jest przeznaczony dla wszystkich użytkowników internetu, którzy korzystają z Serwisu.

1. Do czego służą pliki cookies i jakie prawa przysługują Ci w związku z ich wykorzystaniem?
Plik cookie (ciasteczko) to dane informatyczne przechowywane na Twoim komputerze lub
urządzeniu, z którego korzystasz łącząc się z Internetem („Urządzenia połączeniowe”). Podczas
dalszego przeglądania serwisu lub ponownej wizyty w serwisie, który umieścił plik, Twoja
przeglądarka przekazuje dane informatyczne na serwer, który je umieścił, w okresie ważności pliku
cookie. Dzięki temu możliwe jest rozpoznanie tego, że połączenie pochodzi z tego samego
Urządzenia połączeniowego.
Są różne rodzaje plików cookies – poniżej opisano te używane w Serwisie przez Interparking lub
umieszczane przez inne firmy na stronach internetowych Serwisu:

Rodzaje plików cookie

Wykorzystanie

Sesyjne pliki cookies

Pliki te są niezbędne do przeglądania
Serwisu i/lub wykonywania określonych
operacji w Serwisie (na przykład w trakcie
procesu zakupu poprzez Serwis w celu
przypisania różnym etapom zakupu tego
samego Urządzenia połączeniowego).

Uwierzytelniające pliki Pliki te są niezbędne do udostępnienia
cookies
przypisanych Tobie treści, które są
dostępne tylko Tobie

Pliki bezpieczeństwa

Pliki te są niezbędne do tego, aby
zapobiegać próbom nieupoważnionego
dostępu do przypisanych Tobie treści, do
których tylko Ty masz prawo dostępu

Twoje prawa związane z
plikami cookie
Używanie
tego
rodzaju
plików cookies nie jest
zależne
od
Twojej
wcześniejszej zgody i jeśli
zablokujesz te pliki, normalne
przeglądanie Serwisu nie
będzie w dalszym ciągu
możliwe.
Używanie
tego
rodzaju
plików cookies nie jest
zależne
od
Twojej
wcześniejszej zgody i jeśli
zablokujesz te pliki, dostęp do
Twojego konta nie będzie w
dalszym ciągu możliwy.
Używanie
tego
rodzaju
plików cookies nie jest
zależne
od
Twojej
wcześniejszej zgody i jeśli
zablokujesz
te
pliki,
bezpieczeństwo
Twojego
konta może zostać naruszone.

Pliki preferencji

Analityczne
cookies

pliki

Pliki cookies modułów
przeznaczonych
do
udostępniania treści w
serwisach
społecznościowych

Pliki te pozwalają zapamiętać twoje Korzystanie z tych plików
preferencje odnośnie do przeglądania (np. cookies po zakończeniu sesji
wybór języka)
wymaga Twojej zgody. Jeśli
nie wyrazisz zgody lub
zablokujesz te pliki, Twoje
preferencje
nie
zostaną
zachowane.
Pliki te są wykorzystywane, aby Korzystanie z tych plików
przeanalizować ruch w Serwisie (na cookies wymaga Twojej
przykład liczbę odwiedzonych stron, zgody. Brak zgody lub
region, z którego pochodzą użytkownicy, zablokowanie plików nie
liczbę odwiedzin Serwisu, aktywność wpływa
na
możliwość
użytkowników Serwisu i częstotliwość korzystania z Serwisu.
ponownych odwiedzin).
W tym celu Interparking korzysta z usługi
analitycznej Serwisu, Google Analytics,
udostępnianej przez firmę Google LLC.
Google realizuje tę usługę, wykorzystując
identyfikator pliku cookie oraz adres IP
połączenia, aby wygenerować raporty o
ruchu w Serwisie przeznaczone dla
Interparking. Adres IP pozwala ustalić, z
jakiej części świata pochodzi połączenie z
Serwisem.
Pliki te nie są umieszczane przez Korzystanie z tych plików
Interparking, lecz firmy zewnętrzne za cookies wymaga Twojej
pośrednictwem
mediów zgody. Brak zgody lub
społecznościowych. Gdy w Serwisie zablokowanie plików nie
oferowane są funkcje pozwalające na wpływa
na
możliwość
udostępnianie
treści
w
mediach korzystania z Serwisu, ale
społecznościowych (takich jak Facebook, może wpłynąć na wymianę
Linkedin czy Twitter), firmy obsługujące informacji
z
mediami
te media społecznościowe używają plików społecznościowymi.
cookies w specyficzny dla nich sposób, na
który Interparking nie ma wpływu.

2. Jakie dane o Tobie są wykorzystywane?
Pliki cookies nie są używane do tego, aby przypisać informacje o Twojej aktywności w internecie
do Twojej osoby. Służą do rozpoznania konkretnego Urządzenia połączeniowego (na przykład w
celu śledzenia procesu zakupu przez internet na różnych etapach) i odróżnienia go od innych (na
przykład podczas sporządzania statystyk ruchu w Serwisie). Adresy IP połączeń są również
gromadzone w celu wykonania analiz ruchu w Serwisie, ponieważ pozwalają ustalić, z jakiego
regionu pochodzą, a w rezultacie pozwalają precyzyjniej określić to, gdzie znajdują się użytkownicy
zainteresowani informacjami i usługami dostępnymi w Serwisie.
Więcej informacji o plikach cookie związanych z usługą Google Analytics znajduje się tutaj:
https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl

Więcej informacji o plikach cookie umieszczanych przez serwis Facebook znajduje się tutaj:
https://www.facebook.com/policies/cookies/

Więcej informacji o plikach cookie umieszczanych przez serwis Twitter znajduje się tutaj:
https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies?lang=browser
Więcej informacji o plikach cookie umieszczanych przez serwis Linkedin znajduje się tutaj:
https://pl.linkedin.com/legal/cookie-policy

3. Na jakiej podstawie prawnej wykorzystujemy informacje o przeglądaniu?
Sesyjne pliki cookies, uwierzytelniające pliki cookies oraz te dotyczące bezpieczeństwa są
wykorzystywane w celu realizacji usługi, której żąda użytkownik (np. przeglądanie Serwisu).
Korzystanie z analitycznych plików cookies i plików preferencji wymaga Twojej zgody. Twoja zgoda
jest również potrzebna w przypadku plików cookies modułów przeznaczonych do udostępniania
treści w serwisach społecznościowych. Prosimy pamiętać, iż zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy
Prawo telekomunikacyjne zgoda taka może zostać wyrażona za pomocą ustawień
oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Państwa telekomunikacyjnym
urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.

4. Jak wyrazić zgodę na wykorzystanie plików cookies lub je zablokować?
Odwiedzając Serwis jesteś informowany od wykorzystaniu plików cookies. Jeśli nie zmienisz
ustawień plików cookies albo nie będziesz kontynuował przeglądania Serwisu, pliki cookies nie
zostaną umieszczone. Możesz w dowolnym czasie ograniczyć wykorzystanie plików cookies
pochodzących z Serwisu z Twojej przeglądarki internetowej lub zablokować je. Ustawienia cookies
w Serwisie możesz również zmieniać wchodząc w zakładkę Cookie Management. Stowarzyszenie
IAB, zrzeszające specjalistów z obszaru marketingu cyfrowego (reklamodawców, agencje i media),
uruchomiło serwis internetowy http://www.youronlinechoices.com, z którego można uzyskać
informacje na temat wykorzystania plików cookie oraz ich dezaktywacji w zależności od używanej
przeglądarki. Dezaktywacja plików cookies może mieć wpływ na wyświetlanie zawartości Serwisu
i dostęp do określonych aplikacji.

5. Jak przetwarzane są moje dane osobowe?
W przypadkach, gdy pliki cookies oraz ewentualnie inne dane, takie jak na przykład dotyczące
urządzenia, za pomocą którego korzystają Państwo z Serwisu mogą stanowić w świetle prawa
dane osobowe prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.
Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Interparking Polska Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie przy ul. Św. Barbary 4/2, 00-686 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000138105, NIP
5222420314, kapitał zakładowy 20 200 000,00 zł („Interparking”).
Podanie danych osobowych nie będących plikami koniecznymi dla działania Serwisu jest
dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego korzystania z zawartości Serwisu. Państwa dane
będą przetwarzane w celu spersonalizowania dostępnych dla Państwa treści umieszczonych w
Serwisie oraz zwiększenia możliwości korzystania przez Państwa z funkcjonalności Serwisu.
Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane także dla celów analitycznych i statystycznych
lub w celu marketingu produktów i usług Interparking. W zależności od sytuacji przetwarzanie
powyższych danych odbywa się w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu
administratora danych osobowych (tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO lub na podstawie
udzielonej zgody dalej łącznie jako „Cele przetwarzania”.
Czas przechowywania Państwa danych osobowych w plikach cookies zależy od ich rodzaju oraz
ustawień przeglądarki w urządzeniu końcowym. W zakresie ewentualnej wyrażonej zgody na
przetwarzanie danych osobowych dane będą̨ przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub
zaprzestania działalności, której zgoda dotyczy. Po upływie powyższych okresów Państwa dane
będą przechowywane przez okresy wymagane obowiązkami nałożonymi na administratora danych
przepisami prawa (o ile dotyczy) oraz przez okresy wynikające z odpowiedzialności cywilnoprawnej
lub obowiązków publiczno- i administracyjnoprawnych administratora związanych z Celami
Przetwarzania
Państwa dane osobowe będą̨ przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków
bezpieczeństwa, spełniających wymagania powszechnie obowiązujących przepisów prawa
polskiego i unijnego.
Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, w zależności od przedmiotu
korespondencji, może stanowić art. 6 ust. 1 lit. a), c) lub f) Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
Odbiorcami Państwa danych mogą być wybrani pracownicy Interparking, a także zewnętrzni
dostawcy usług (np. dostawcy usług IT, podmioty zajmujące się wsparciem Serwisu), w zakresie
w jakim biorą oni udział w procesie przygotowywania, aktualizacji i zarządzania Serwisem oraz
obsłudze informatycznej procesów przesyłania i przechowywania danych. W przypadku działań
marketingowych odbiorcami danych mogą być dodatkowo domy mediowe, agencje reklamowe,
podmioty świadczące usługi marketingowe (w tym ich wybrani pracownicy i współpracownicy), w
zakresie w jakim biorą udział w działaniach marketingowych Interparking.
Ponadto Państwa dane mogą̨ być udostępniane innym podmiotom, jeżeli ich współpraca będzie
uzasadniona Celami Przetwarzania (np. podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi
kurierskie, bankowe, doradcze, finansowe, rachunkowe, podatkowe, audytorskie, prawne, usługi
IT, usługi hostingowe itp.) w zakresie w jakim usługi te mogą być związane z Celami Przetwarzania,
a także przetwarzaniem i przechowywaniem danych w systemach i zasobach informatycznych oraz
obsługą takich systemów i zasobów.
Macie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych z uwagi na Państwa szczególną sytuację lub w celach marketingu
bezpośredniego, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie bez
wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Interparking mogą Państwo wysłać
wiadomość w powyższych sprawach na adres e-mail: iod@interparking.com. Kontakt do
Inspektora Ochrony Danych Interparking: iod@interparking.com.
W razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mają Państwo
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim

swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego
naruszenia.

