
Polityka Wildix Cookie

Pliki cookie składają się z części kodu zainstalowanego w przeglądarce, które pomagają Właścicielowi w 
świadczeniu Usług w opisanych celach. Pewne cele instalacji Cookies mogą również wymagać zgody 
Użytkownika.
Jeżeli instalacja plików cookie wymaga zgody, zgoda taka może być w każdej chwili cofnięta zgodnie z 
instrukcjami zawartymi w niniejszym dokumencie.

Techniczne i zbiorcze ciasteczka statystyczne

 Działalno  bezwzgl dnie konieczna dla funkcjonowania Serwisuść ę

Usługi firmy Assutech wykorzystują pliki cookie do rejestrowania sesji Użytkownika i wykonywania innych 
czynności niezbędnych do działania usług firmy Assutech, takich jak dystrybucja ruchu drogowego.

 Aktywno  dotycz ca rejestrowania preferencji, optymalizacji i statystykiść ą

Firma Assutech używa plików cookie do nagrywania preferencji przeglądania i optymalizacji przeglądania stron 
przez Użytkownika. Pliki cookie obejmują na przykład te, które ustawiają preferencje językowe i walutowe lub 
służą do zarządzania wewnętrznymi statystykami używanymi bezpośrednio przez Właściciela Strony.

Inne rodzaje plików cookie lub stron trzecich instaluj cych pliki ą
cookie

Niektóre wymienione poniżej usługi gromadzą statystyki w formie anonimowej i zbiorczej i mogą nie 
wymagać zgody Użytkownika lub mogą być zarządzane bezpośrednio przez Właściciela, w zależności od 
sposobu ich opisania, bez pomocy osób trzecich.
W przypadku, gdy narzędzia wskazane poniżej są usługami zarządzanymi przez osoby trzecie, mogą one - 
w uzupełnieniu do tego, co zostało określone w niniejszej polityce i bez wiedzy Właściciela - być 
wykorzystywane do monitorowania nawyków przeglądania stron przez Użytkowników. Więcej informacji 
na ten temat można znaleźć w polityce prywatności dla wymienionych usług.

 Wy wietlanie tre ci z platform zewn trznychś ś ę

Ten typ usług pozwala na przeglądanie i interakcję z treściami umieszczonymi na platformach zewnętrznych 
bezpośrednio z poziomu stron serwisowych firmy Assutech. Jeśli taka usługa jest zainstalowana, może ona nadal
zbierać dane o ruchu na stronach internetowych, nawet jeśli Użytkownik z niej nie korzysta.
Wyszukiwanie witryny Google (Google Inc.)
Google Site Search jest usługą integrującą wyszukiwarkę Google Inc., która umożliwia firmie Assutech 
umieszczanie na swoich stronach tego rodzaju treści.
Zbierane dane osobowe: Pliki cookie i dane użytkowe.
Miejsce Traktowania: Stany Zjednoczone - Polityka Prywatności  .   Uczestnik ochrony danych.
Wid et Kalendarz Google (Google Inc.)ż
Widżet Kalendarz Google jest usługą przeglądania zawartości dostarczaną przez Google Inc., która umożliwia 
usługom firmy Assutech włączanie tego rodzaju zawartości do swoich stron internetowych.
Zbierane dane osobowe: Pliki cookie i dane użytkowe.
Miejsce Traktowania: Stany Zjednoczone - Polityka Prywatności  .   Uczestnik ochrony danych.
Wid et wideo YouTube (Google Inc.)ż
YouTube jest usługą przeglądania zawartości wideo dostarczaną przez Google Inc., która pozwala firmie 
Assutech osadzać zawartość wideo na swoich stronach.
Zbierane dane osobowe: Pliki cookie i dane użytkowe.
Miejsce Traktowania: Stany Zjednoczone - Polityka Prywatności  .   Uczestnik ochrony danych.

https://www.google.com/policies/privacy/
https://www.google.com/policies/privacy/
http://www.google.it/intl/fr/policies/privacy/


 Analizy

Usługi zawarte w tej sekcji pozwalają Właścicielowi na monitorowanie i analizę ruchu sieciowego oraz 
śledzenie zachowań Użytkownika.
Rozszerzenie wy wietlacza reklamowego w Google Analytics (Google Inc.)ś
Google Analytics może wykorzystywać reklamy celowe Google dotyczące zainteresowań, danych o widowni 
innych firm oraz informacje cookie DoubleClick dla firmy Assutech w celu rozszerzenia analiz o dane 
demograficzne, dane dotyczące zainteresowań i interakcji z reklamami.
Zbierane dane osobowe: Pliki cookie i dane użytkowe.
Miejsce traktowania: Stany Zjednoczone - Polityka Prywatności - Opcja wycofania. Uczestnik ochrony danych.
Anonimizacja adresu IP w Google Analytics (Google Inc.)
Google Analytics jest usługą analizy stron internetowych świadczoną przez Google Inc. "("Google"). Zebrane 
Dane są wykorzystywane przez Google do śledzenia i analizowania korzystania z usług firmy Assutech, 
przygotowywania raportów o jej działalności oraz udostępniania ich innym usługom Google. Google może 
wykorzystywać zebrane dane do kontekstualnego i indywidualnego dopasowywania reklam w swojej sieci 
reklamowej. Dzięki integracji z Google Analytics adres IP jest anonimowy. Adresy IP użytkowników są w 
rzeczywistości skrócone w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych państwach będących 
stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny 
adres IP jest przekazywany do serwera Google i skracany w Stanach Zjednoczonych.
Zbierane dane osobowe: Pliki cookie i dane użytkowe.
Miejsce traktowania: Stany Zjednoczone - Polityka Prywatności - Opcja wycofania. Uczestnik ochrony danych.
Monitorowanie konwersji reklam Google Ads (Google Inc.)
Ads Conversion Tracking jest usługą analityczną dostarczaną przez Google Inc., która łączy reklamy Google 
Ads danych sieciowych z działaniami wykonywanymi na usługach Assutech.
Zbierane dane osobowe: Pliki cookie i dane użytkowe.
Miejsce Traktowania: Stany Zjednoczone - Polityka Prywatności  .   Uczestnik ochrony danych.
Konwersja utworów z reklam na Facebooku (Facebook, Inc.)
Facebook Ads Conversion Tracking jest usługą analityczną świadczoną przez Facebook, Inc., która łączy dane z 
sieci reklamowej Facebooka z działaniami wykonywanymi w ramach usług Assutech.
Zbierane dane osobowe: Pliki cookie i dane użytkowe.
Miejsce Traktowania: Stany Zjednoczone - Polityka Prywatności  .   Uczestnik ochrony danych.

 Zarz dzanie znacznikamią

Ten rodzaj usługi umożliwia Właścicielowi centralne zarządzanie znacznikami lub skryptami wymaganymi w 
usługach firmy Assutech
, a w konsekwencji przepływ Danych Użytkownika przez te usługi, co może skutkować ich zatrzymaniem.
Google Tag Manager (Google LLC)
Google Tag Manager jest usługą zarządzania znacznikami świadczoną przez Google LLC.
Zbierane dane osobowe: Pliki cookie i dane użytkowe.
Miejsce Traktowania: Stany Zjednoczone - Polityka Prywatności  .   Uczestnik ochrony danych.

 Ochrona SPAM

Tego typu usługi analizują ruch firmy Assutech, potencjalnie zawierający dane osobowe użytkownika, w celu 
filtrowania wiadomości i treści, które są rozpoznawane jako SPAM.
Google reCAPTCHA (Google Inc.)
Google reCAPTCHA jest usługą ochrony przed spamem oferowaną przez Google Inc.
 korzystanie z niej podlega polityce prywatności Google i warunkom korzystania z niej.
Zbierane dane osobowe: Pliki cookie i dane użytkowe.
Miejsce Traktowania: Stany Zjednoczone - Polityka Prywatności  .   Uczestnik ochrony danych.

https://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr
https://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/fr/policies/terms/
https://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr
https://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/


 Reklama

Ten rodzaj usługi pozwala na wykorzystywanie Danych Użytkownika do celów komunikacji reklamowej, 
wyświetlanych w formie banerów i innych reklam firmy Assutech, ewentualnie zgodnie z interesami 
Użytkownika
, nie oznacza to jednak, że wszystkie Dane osobowe są wykorzystywane do tego celu. Informacje i warunki 
użytkowania są opisane poniżej. Niektóre z niżej wymienionych usług mogą wykorzystywać pliki cookie do 
identyfikacji Użytkownika. Mogą również korzystać z behawioralnej techniki targetowania, takiej jak 
wyświetlanie reklam dostosowanych do potrzeb i zachowań Użytkownika, w tym reklam wykrytych poza firmą 
Assutech.
 Oprócz opcji rezygnacji oferowanych przez którąkolwiek z poniższych usług, Użytkownik może zrezygnować z
cookies przez usługi stron trzecich odwiedzając stronę rezygnacji Inicjatywy Reklamy Sieciowej.
Sie  Publiczno ci na Facebooku (Facebook, Inc.)ć ś
Facebook Audience Network jest usługą reklamową świadczoną przez Facebook, Inc. Zrozumienie 
wykorzystania danych przez Facebook znajduje si  wę  jego polityce dotyczącej danych.
 
Usługi Assutech mogą wykorzystywać identyfikatory urządzeń mobilnych (w tym Android Ad ID lub iOS Ad 
ID) oraz technologie typu cookie do uruchamiania usługi Facebook's Audience Network. Sieć Publiczności 
może wyświetlać reklamy korzystając z preferencji reklamowych Użytkownika. Użytkownik może sterować tym
wyświetlaniem w ustawieniach reklamy na Facebooku.
 
Użytkownicy mogą wyłączyć niektóre cele związane z Siecią Publiczności za pomocą odpowiednich ustawień w
swoim urządzeniu, takich jak ustawienia reklamowe telefonów komórkowych, lub stosując się do instrukcji 
dostarczonych na innych stronach związanych z Sieciami Publiczności w ramach niniejszej Polityki 
Prywatności, w zależności od przypadku.
Zbierane dane osobowe: Pliki cookie, dane użytkowe i jednoznaczna identyfikacja urządzenia reklamowego (np.
identyfikator reklamowy Google lub IDFA).
Miejsce traktowania: Stany Zjednoczone - Polityka Prywatności - Opcja wycofania. Uczestnik ochrony danych.

 Remarketing i ukierunkowanie behawioralne

Ten rodzaj usługi umożliwia firmie Assutech i jej partnerom dystrybucję, optymalizację i wyświetlanie reklam w
oparciu o dotychczasowe korzystanie z usług firmy Assutech. Czynność ta jest wykonywana poprzez śledzenie 
ewolucji Danych użytkowania i używanie plików cookie.
 Oprócz opcji rezygnacji oferowanych przez którąkolwiek z poniższych usług, Użytkownik może zrezygnować z
cookies przez usługi stron trzecich odwiedzając
 stronę   rezygnacji Inicjatywy Reklamy Sieciowej  .
Remarketing Google Analytics w celu wy wietlania reklam (Google Inc.)ś
Google Analytics dla reklamy wyświetlacza jest remarketing i retargetowanie behawioralne usługi świadczone 
przez Google Inc., które łączy śledzenie aktywności wykonywane przez Google Analytics i jego plików cookie z
sieci reklamowej Adwords i Double-click Cookie.
Zbierane dane osobowe: Pliki cookie i dane użytkowe.
Miejsce traktowania: Stany Zjednoczone - Polityka Prywatności - Opcja wycofania. Uczestnik ochrony danych.
Facebook Custom Audience (Facebook, Inc.)
Facebook Custom Audience to usługa ponownego marketingu i reorientacji behawioralnej świadczona przez 
Facebook, Inc. łącząca działalność Wildix z siecią reklamową Facebook.
Zbierane dane osobowe: adres e-mail i ciasteczka.
Miejsce traktowania: Stany Zjednoczone - Polityka Prywatności - Opcja wycofania. Uczestnik ochrony danych.
Facebook Remarketing (Facebook, Inc.)
Remarketing na Facebooku to behawioralna usługa remarketingu i targetowania świadczona przez Facebook, 
Inc. łącząca działalność firmy Assutech z siecią reklamową Facebooka.
Zbierane dane osobowe: Pliki cookie i dane użytkowe.
Miejsce traktowania: Stany Zjednoczone - Polityka Prywatności - Opcja wycofania. Uczestnik ochrony danych.
AdWords Remarketing (Google Inc.)

https://www.facebook.com/settings?tab=ads
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.facebook.com/ads/settings
https://www.facebook.com/about/privacy/
http://optout.networkadvertising.org/
https://www.aboutads.info/choices/
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.aboutads.info/choices/
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.google.com/settings/ads/onweb/optout
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
http://optout.networkadvertising.org/
http://optout.networkadvertising.org/


AdWords remarketing jest behawioralną usługą targetowania i remarketingu dostarczaną przez Google Inc., 
która łączy biznes Wildix z siecią reklamową Adwords i Doubleble-click Cookie.
Zbierane dane osobowe: Pliki cookie i dane użytkowe.
Miejsce traktowania: Stany Zjednoczone - Polityka Prywatności - Opcja wycofania.

 Wymiana informacji z portalami społeczno ciowymi i platformami ś
zewn trznymię

Ten rodzaj usługi umożliwia wymianę z portalami społecznościowymi lub innymi platformami zewnętrznymi 
bezpośrednio ze stron firmy Assutech;
 wymiana i informacje uzyskane przez firmę Assutech zawsze podlegają ustawieniom prywatności 
zdefiniowanym przez Użytkownika dla każdego portalu społecznościowego.
Przycisk "Facebook Like and Social Widgets" (Facebook, Inc.)
Przycisk Lubię to usługa, która pozwala na interakcję z portalem społecznościowym Facebook udostępnianym 
przez Facebook, Inc.
Zbierane dane osobowe: Pliki cookie i dane użytkowe.
Miejsce Traktowania: Stany Zjednoczone - Polityka Prywatności  .   Uczestnik ochrony danych.

 Wildix kite i czat online Zoho.

Strona dostawcyTa strona internetowa

CelContakt z
 użytkownikiem

Dane osobowe
Imię Nazwa Poczta elektroniczna

Z użytkownikami Polityki Prywatno ci, którzyś
 podali swoje imię i nazwisko i/lub e-mail, można kontaktować się w celach komercyjnych lub promocyjnych 
związanych z tą stroną internetową, jak również w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania o pomoc handlową 
lub techniczną.

Jak wyrazi  lub wycofa  zgod  na instalacj  plików cookie?ć ć ę ę

Oprócz tego, co zostało określone w niniejszym dokumencie, użytkownicy mogą zarządzać swoimi 
preferencjami dotyczącymi plików cookie bezpośrednio z przeglądarki i uniemożliwić, na przykład, ich 
instalację przez osoby trzecie. Dzięki preferencjom przeglądarki możliwe jest również usunięcie wcześniej 
zainstalowanych plików cookie, w tym plików cookie, które mogły zarejestrować wstępną zgodę na 
instalację plików cookie za pośrednictwem tej strony. Użytkownicy mogą na przykład znaleźć informacje o
tym, jak zarządzać plikami cookie w najczęściej używanych przeglądarkach, pod następującymi adresami: 
Google Chrome  ,   Mozilla Firefox  ,   Apple Safari   i Microsoft Internet Explorer.
W odniesieniu do plików cookie zainstalowanych przez osoby trzecie, użytkownicy mogą zarządzać 
swoimi preferencjami i wycofać swoją zgodę klikając na odpowiedni link dezaktywacji (jeśli jest), 
wykorzystując środki przewidziane w polityce prywatności osoby trzeciej lub kontaktując się z tą osobą 
trzecią.
Niezależnie od powyższego, Właściciel wskazuje, że Użytkownicy mogą stosować się do instrukcji 
dostarczonych przez inicjatywy EDAA (Europa), Sieciową Inicjatywę Reklamową   (  Stany Zjednoczone) 
oraz Digital Advertising Alliance (Stany Zjednoczone), DAAC (Kanada), DDAI (Japonia) lub inne 
podobne usługi. Inicjatywy te umożliwiają Użytkownikom wybór preferencji śledzenia dla większości 
narzędzi reklamowych. Właściciel zaleca zatem, aby Użytkownicy korzystali z tych zasobów w 
uzupełnieniu do informacji zawartych w niniejszym dokumencie.

Wła ciciel i kontrolerś

https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&p=cpn_cookies
http://www.ddai.info/optout
https://youradchoices.ca/understanding-online-advertising/
https://www.aboutads.info/consumers/
https://www.networkadvertising.org/understanding-digital-advertising
http://www.youronlinechoices.eu/
http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.apple.com/kb/PH21411
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.google.com/settings/ads/onweb/optout
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/


ASSUTECH SAS
21 Bulwar Littré 
78600 Le Mesnil Le Roi, Francja
Adres e-mail kontaktowy wła ciciela:ś  contact@assutech.com

Z uwagi na fakt, że instalowanie przez firmy usługowe wykorzystywane w systemach firmy Assutech 
plików cookie i innych systemów śledzenia przesyłek przez osoby trzecie nie może być kontrolowane 
technicznie przez właściciela, wszelkie odniesienia do plików cookie i systemów śledzenia przesyłek 
zainstalowanych przez osoby trzecie należy uznać za orientacyjne. W celu uzyskania kompletnych 
informacji, Użytkownik proszony jest o zapoznanie się z polityką prywatności usług osób trzecich 
wskazanych w niniejszym dokumencie.
Biorąc pod uwagę obiektywną złożoność identyfikacji technologii opartych na plikach cookie, zachęca się 
użytkowników do skontaktowania się z Właścicielem w celu uzyskania dalszych informacji na temat 
korzystania z plików cookie przez firmę Assutech.

Definicje i odniesienia prawne

Dane osobowe (lub Dane)
Wszelkie informacje, które bezpośrednio, pośrednio lub w związku z innymi informacjami - w tym osobisty 
numer identyfikacyjny - umożliwiają identyfikację lub identyfikację osoby fizycznej.
Dane dotycz ce u ytkowaniaą ż
Informacje zbierane automatycznie przez usługi firmy Assutech (lub przez usługi stron trzecich wykorzystywane
przez firmę Assutech), które mogą obejmować adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez 
Użytkowników korzystających z usług firmy Assutech, adresy URI (Uniform Resource Identifier), czas złożenia 
zapytania, sposób złożenia zapytania na serwer, wielkość pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny 
wskazujący status odpowiedzi serwera (korzystny wynik, błąd itp.) oraz wszelkie inne informacje zebrane przez 
firmę Assch.), kraj pochodzenia, charakterystykę przeglądarki i systemu operacyjnego, z których korzysta 
Użytkownik, różne szczegóły dotyczące czasu wizyty (np. czas spędzony na każdej stronie Aplikacji) oraz 
szczegóły dotyczące trasy przebytej w Aplikacji ze szczególnym odniesieniem do kolejności odwiedzanych 
stron, a także inne parametry dotyczące systemu operacyjnego Użytkownika lub środowiska komputerowego.
U ytkownikż
Osoba korzystająca z usług firmy Assutech, która, o ile nie ustalono inaczej, odpowiada danej osobie.
Osoba, której dotyczy post powanieę
Osoba fizyczna, do której odnoszą się dane osobowe.
Podwykonawca (lub kierownik danych)
Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, instytucja lub inny organ przetwarzający dane osobowe w imieniu 
administratora danych, zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.
Kontroler (lub Wła ciciel)ś
Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, instytucja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z 
innymi podmiotami określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, w tym środki bezpieczeństwa 
dotyczące świadczenia i korzystania z usług firmy Assutech. O ile nie określono inaczej, administratorem 
danych jest firma Assutech.

Usługi wyceny (lub niniejszy Aplikacja)
Sposób zbierania i przetwarzania Danych osobowych Użytkownika.
Serwis
Usługa świadczona przez firmę Assutech w sposób opisany w odpowiednich warunkach (o ile takie istnieją) oraz
na niniejszej stronie/zgłoszeniu.
Unia Europejska (lub UE)
O ile nie wskazano inaczej, wszystkie odniesienia w niniejszym dokumencie do Unii Europejskiej obejmują 
wszystkie obecne państwa członkowskie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Ciasteczka
Małe dane przechowywane w urządzeniu Użytkownika.

Informacje prawne
Niniejsza Polityka Prywatności została opracowana zgodnie z przepisami kilku ustaw, w tym art. 13/14 
Rozporządzenia Europejskiego 2016/679 (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).



Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie wyłącznie do firmy Assutech, chyba że niniejszy dokument 
stanowi inaczej.

Ostatnia aktualizacja: 29 maja 2018 r.
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