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Polityka cookies

Informacja o używaniu plików cookie

Kiedy będziesz odwiedzał strony internetowe Schaeffler AG i spółek, w których
Schaeffler AG posiada bezpośrednio lub pośrednio udziały (Grupa Schaeffler), na
Twoim urządzeniu końcowym będą przechowywane informacje w formie tzw.
„plików cookie”. Pliki cookie to pliki tekstowe, które umożliwiają analizę korzystania
ze strony internetowej, zapisywanie ustawień oraz danych w przeglądarce, a także
pozwalają dostosować stronę internetową do Twoich zainteresowań oraz wyświetlać
reklamy w oparciu o zainteresowanie na innych stronach internetowych. Nie
zbieramy żadnych danych osobowych za pomocą plików cookie, chyba że wyraźnie
wyrazisz na to zgodę.

1. Rodzaje plików cookie

W zależności od funkcji i celu, pliki cookie można podzielić na dwie kategorie:
niezbędne technicznie pliki cookie i opcjonalne pliki cookie. Mogą istnieć również
pliki cookie, które umieszczamy, jako operator strony internetowej (tzw. pliki
cookies pierwszej strony internetowej) oraz pliki, które są wykorzystywane na innej
stronie internetowej niż nasza strona (tzw. pliki cookies innej strony internetowej).
Zasadniczo każdy plik cookie można usunąć czyszcząc pamięć podręczną
przeglądarki, przez co traci on natychmiast ważność.

Poniżej znajduje się lista wszystkich cookies, które mogą być używane na naszych
stronach internetowych, a także dodatkowe informacje na temat celu, okresu
ważności i ich rodzaju.

Technicznie niezbędne pliki cookie

Technicznie niezbędne pliki cookie są wymagane w celu umożliwienia Ci poruszania
się po naszych stronach internetowych oraz obsługi podstawowych funkcji na
naszych stronach internetowych. Bez tych plików korzystanie z naszych stron może
być ograniczone.
 

CMSSESSID - Zlicza liczbę sesji sieci dostarczania treści i przypisuje
anonimowy identyfikator każdemu odwiedzającemu użytkownikowi. Czas
ważności: Do zakończenia sesji.



www_session - w przypadku zalogowania użytkownika - id sesji

www_ident - w przypadku działań jako niezalogowany użytkownik ale
korzystający z usług modułu szkolenia tzw „Kontynuuj jako Gość”

wersja - wersja serwisu - w przypadku zmiany na wersję tekstową

eonline - cookie administratorskie w przypadku edycji serwisu w trybie online

offline - w przypadku serwisu działającego w trybie offline

js_on - Przechowuje informacje o tym, czy użytkownik potwierdził
powiadomienie o plikach cookie Czas ważności: bez terminowe Typ: Pliki
cookies pierwszej strony internetowej (lokalna pamięć)

Opcjonalne pliki cookie

Opcjonalne pliki cookie zbierają informacje o korzystaniu z naszej strony
internetowej, służą jej optymalizacji i umożliwiają przygotowanie raportów o
prawdopodobnych zainteresowaniach i prawdopodobnych cechach demograficznych
odwiedzających użytkowników. Mogą być również wykorzystywane do oferowania
ukierunkowanych treści, które są istotne dla użytkowników i dostosowane do ich
zainteresowań. Te ostatnie informacje mogą być udostępniane podmiotom trzecim,
takim jak reklamodawcy.
 

_ga: Google Analytics i funkcje reklamowe Google: ten plik cookie umożliwia
nam analizę korzystania przez Ciebie ze strony internetowej za pomocą
Google Analytics i zapewnia funkcjonalność opcji reklamowych Google. Służy
rozróżnieniu poszczególnych odwiedzających użytkowników. Czas ważności: 2
lata. Typ: Pliki cookies pierwszej strony internetowej

_gid: Google Analytics i funkcje reklamowe Google: ten plik cookie umożliwia
nam analizę korzystania przez Ciebie ze strony internetowej za pomocą
Google Analytics i zapewnia funkcjonalność funkcji reklamowych Google.
Służy rozróżnieniu poszczególnych odwiedzających. Czas ważności: 24
godziny . Typ: Pliki cookies pierwszej strony internetowej

_gat: Google Analytics i funkcje reklamowe Google: ten plik cookie umożliwia
nam analizę korzystania przez Ciebie ze strony internetowej za pomocą
Google Analytics i zapewnia funkcjonalność opcji reklamowych Google. Służy
rozróżnieniu poszczególnych odwiedzających. Czas ważności: 1 minuta. Typ:
Pliki cookies pierwszej strony internetowej

_ga-disable: Wyłącza Google Analytics dla bieżącej strony internetowej.
Bezterminowy okres ważności. Typ: Pliki cookies pierwszej strony
internetowej

conversion, doubleclick, _gac, _gads: Te pliki cookie mają być zgodne z
zasadami reklamowymi Google i mierzą konwersje. Można je umieścić za



pomocą funkcji remarketingu lub za pośrednictwem Google AdWords. Czas
ważności: Do 540 dni. Typ: Pliki cookie innej strony internetowej (google.com,
googleadservices.com, doubleclick.net)

VASTUtil; totalcalls; totalcallstimeout: Służy do komunikacji między serwerem
reklamowym a odtwarzaczem multimedialnym wideo. Operator strony
internetowej nie wykorzystuje tych plików cookie; niemniej, są one
umieszczane za pośrednictwem odtwarzacza multimedialnego wideo i nie
zawierają żadnych informacji . Bezterminowy okres ważności. Typ: pliki
cookies pierwszej strony internetowej (lokalna pamięć)

schaeffler75_*: Zarządza ankietą zadowolenia użytkowników na tej stronie
internetowej. Czas ważności: 1 rok. Typ: Pliki cookie innej strony internetowej
(myaudience.de)

AkamaiAnalytics_BrowserSessionId: Przypisuje anonimowy identyfikator
każdemu odwiedzającemu użytkownikowi odtwarzającemu video. Służy do
analizy odtwarzacza multimedialnego wideo. Czas ważności: Do zakończenia
sesji. Typ: Pliki cookies pierwszej strony internetowej

akamai_clientId: Przypisuje anonimowy identyfikator każdemu
odwiedzającemu użytkownikowi odtwarzającemu video. Służy do analizy
odtwarzacza multimedialnego wideo. Bezterminowy okres ważności. Typ: pliki
cookies pierwszej strony internetowej (lokalna pamięć)

HTML_BitRateBucketCsv: Mierzy czas odtwarzania filmów wideo w
odtwarzaczu multimedialnym wideo na użytkownika w zależności od
szybkości transmisji. Służy do analizy odtwarzacza multimedialnego wideo.
Czas ważności: Do zakończenia sesji. Typ: Pliki cookies pierwszej strony
internetowej

HTML_VisitCountCookie: Zlicza liczbę wyświetleń wideo w odtwarzaczu
multimedialnym wideo. Służy do analizy odtwarzacza multimedialnego wideo.
Czas ważności: Do zakończenia sesji. Typ: Pliki cookies pierwszej strony
internetowej

HTML_VisitIntervalStartTime: Mierzy czas rozpoczęcia przerwy między
odwiedzinami na stronie internetowej w odtwarzaczu multimedialnym wideo.
Służy do analizy odtwarzacza multimedialnego wideo. Czas ważności: Do
zakończenia sesji. Typ: Pliki cookies pierwszej strony internetowej

HTML_VisitValueCookie: Oblicza wartość wizyty na stronie internetowej z
czasu odtwarzania wideo w odtwarzaczu multimedialnym wideo na jedną
wizytę i liczbę procesów ponownego buforowania podczas odtwarzania. Służy
do analizy odtwarzacza multimedialnego wideo. Czas ważności: Do
zakończenia sesji. Typ: Pliki cookies pierwszej strony internetowej

HTML_isPlayingCount: Oblicza, ile razy dane wideo zostało odtworzone w
odtwarzaczu multimedialnym wideo. Służy do analizy odtwarzacza
multimedialnego wideo. Czas ważności: Do zakończenia sesji. Typ: Pliki



cookies pierwszej strony internetowej

_hjClosedSurveyInvites: Ten plik cookie jest ustawiany w chwili interakcji
użytkownika z wyskakującą ankietą Hotjar. Zapewnia on, że ta sama ankieta
jest wyświetlana użytkownikowi tylko raz. Czas ważności: 1 rok. Typ: Pliki
cookies pierwszej strony internetowej

_hjDonePolls: Ten plik cookie jest ustawiany z chwilą wypełnienia przez
użytkownika ankiety Hotjar w Widżecie Badania Opinii Publicznej. Zapewnia
on, że ta ankieta nie wyświetli się ponownie użytkownikowi po jej
wypełnieniu. Czas ważności: 1 rok. Typ: Pliki cookies pierwszej strony
internetowej

_hjMinimizedPolls: Ten plik cookie jest ustawiany z chwilą zminimalizowania
okna Widżetu Badania Opinii Publicznej Hotjar. Zapewnia on, że okno
pozostanie zminimalizowane podczas poruszania się użytkownika po stronie.
Czas ważności: 1 rok. Typ: Pliki cookies pierwszej strony internetowej

_hjDoneTestersWidgets: Ten plik cookie jest ustawiany w chwili przedłożenia
przez użytkownika swoich danych za pomocą Widżetu Pozyskiwania
Użytkowników Hotjar. Zapewnia on, że ten sam formularz nie wyświetli się
ponownie po jego wypełnieniu przez użytkownika. Czas ważności: 1 rok. Typ:
Pliki cookies pierwszej strony internetowej

_hjMinimizedTestersWidgets: Ten plik cookie jest ustawiany z chwilą
zminimalizowania okna Widżetu Badania Opinii Publicznej Hotjar. Zapewnia
on, że okno pozostanie zminimalizowane podczas poruszania się użytkownika
po stronie internetowej. Czas ważności: 1 rok Typ: Pliki cookies pierwszej
strony internetowej

_hjIncludedInSample: Ten plik cookie pozwala Hotjar uzyskać wiedzę, czy
użytkownik należy do grupy użytkowników, która jest używana do Śledzenia
„lejkowego” Hotjar. Czas ważności: 1 rok. Typ: Pliki cookies pierwszej strony
internetowej

emos-session: Ten plik cookie pozwala nam na analizę korzystania przez
Ciebie ze strony internetowej za pomocą Econda. Służy rozróżnieniu
pomiędzy poszczególnymi odwiedzającymi użytkownikami. Czas ważności: Do
zakończenia sesji. Typ: Pliki cookie innej strony internetowej (econda-
monitor.de)

emos-visitor: Ten plik cookie pozwala nam na analizę korzystania przez
Ciebie ze strony internetowej za pomocą Econda. Służy rozróżnieniu
poszczególnych odwiedzających użytkowników. Czas ważności: 2 lata. Typ:
Pliki cookie innej strony internetowej (econda-monitor.de)

emos_jcsid: Ten plik cookie pozwala nam na analizę korzystania przez Ciebie
ze strony internetowej za pomocą Econda. Służy rozróżnieniu poszczególnych
odwiedzających użytkowników. Czas ważności: Do zakończenia sesji. Typ:
Pliki cookies pierwszej strony internetowej



emos_jcvid: Ten plik cookie pozwala nam na analizę korzystania przez Ciebie
ze strony internetowej za pomocą Econda. Służy rozróżnieniu poszczególnych
odwiedzających użytkowników. Czas ważności: 2 lata. Typ: Pliki cookies
pierwszej strony internetowej

W szczególności informujemy o następujących usługach i plikach cookie:

a) Google Analytics

Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics. Usługi analitycznej Google
Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają
analizę tego, jak korzystasz ze strony internetowej. Informacje generowane przez
plik cookie na temat sposobu korzystania przez Ciebie z tej strony internetowej są
przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jednakże, jeśli na tej
stronie internetowej zostanie aktywowana anonimizacja IP, Twój adres IP zostanie
wcześniej skrócony w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych
państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer
Google w USA i tam skrócony. W naszym imieniu Google będzie wykorzystywał te
informacje do analizy sposobu korzystania przez Ciebie ze strony internetowej,
sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz do
świadczenia dalszych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i
korzystaniem z Internetu do operatora strony internetowej.

Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę jako część Google Analytics nie będzie
łączony z innymi danymi Google. Zwracamy uwagę, że na nasze stronie Google
Analytics został rozszerzony o kod „anonymizeIp;” w celu zagwarantowania
anonimowego zbierania adresów IP (tzw. maskowanie IP).

Możesz zapobiec takiemu zbieraniu przez Google Analytics klikając na następujący
link Wyłącz Google Analytics . Plik cookie opt-out zostanie ustawiony, co uniemożliwi
zbieranie Twoich danych w przyszłości, gdy będziesz odwiedzać naszą stronę
internetową. Ewentualnie, możesz również pobrać i zainstalować wtyczkę do
przeglądarki dostępną pod następującym linkiem:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Więcej informacji o Warunkach korzystania z Google Analytics i Polityka prywatności
są dostępne na stronie http://www.google.com/analytics/terms/gb.html lub
https://policies.google.com/.

b) Funkcje reklamowe Google

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji reklamowych Google. Google używa
plików cookie do korzystania z opisanych funkcji reklamowych. Za pomocą plików

https://szkolenia.repxpert.pl/unsafe:javascript:gaOptout()
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://www.google.com/analytics/terms/gb.html
https://policies.google.com/


cookie zachowanie użytkownika może być analizowane podczas odwiedzania strony
internetowej, a następnie wykorzystywane, na przykład, do reklam w oparciu o
sposób korzystania i zainteresowania.

Nasza strona korzysta z funkcji Remarketingu Google. Umożliwia ona adresowanie
do użytkowników odwiedzających stronę internetową reklam opartych na ich
zainteresowaniach, gdy odwiedzają inne strony internetowe w Google Display
Network [Sieć Reklamowa Google] lub korzystają z wyszukiwarki Google i wcześniej
odwiedzili określone części tej strony. Funkcja Remarketingu może umieścić plik
cookie Google’s DoubleClick.

Gdy przeprowadzamy kampanię marketingową, której celem jest reklama online,
używamy AdWords do wyświetlania reklam w oparciu o Twoje prawdopodobne
zainteresowania i korzystanie przez Ciebie z tej strony internetowej za pomocą
Funkcji Remarketingu. W zależności od celu kampanii, tzw. plik cookie konwersji lub
plik cookie dla preferencji reklamowych Google może zostać umieszczony do
śledzenia, czy użytkownik widział i kliknął na reklamie.

Funkcje reklamowe Google Analytics raportują do sieci reklamowej Google wrażenia,
a także prawdopodobne cechy demograficzne i prawdopodobne zainteresowania
użytkowników odwiedzających stronę internetową. Twoje prawdopodobne dane
demograficzne i prawdopodobne zainteresowania są ujawniane przez sposób
korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej i aplikacji lub za
pośrednictwem innych firm, które również korzystają z Funkcji Reklamowych
Google, w celu zrozumienia Twoich prawdopodobnych zainteresowań. Te informacje
są przechowywane w pliku cookie dla preferencji reklamowych Google oraz w pliku
cookie Google DoubleClick i mogą być przekazywane stronom trzecim, np.
reklamodawcom.

Google nie będzie łączył adresu IP przesyłanego przez przeglądarkę z innymi
danymi Google. Żadne dane osobowe nie będą zbierane, przekazywane ani
analizowane.

Poniższy link zawiera informacje o tym, jak zapobiegać zbieraniu danych przez
funkcje reklamowe Google: https://support.google.com/ads.

Więcej informacji o funkcjach reklamowych Google i używaniu plików cookie, jak
również polityka prywatności funkcji reklamowych Google są dostępne na stronie:
https://www.google.com/policies/technologies/ads/ lub https://policies.google.com/.

c) Hotjar

Korzystamy z Hotjar, aby poprawić wrażenia użytkownika oraz działanie naszej
strony internetowej. Do tego celu Hotjar używa plików cookie.

https://support.google.com/ads
https://www.google.com/policies/technologies/ads/
https://policies.google.com/


Hotjar jest usługą, która analizuje zachowania użytkowników stron internetowych i
ich reakcje. Odbywa się to za pomocą anonimowych zapisów ruchu użytkownika i
kliknięć na stronie internetowej. Ponadto, zbiera ona i statystycznie ocenia
informacje o systemie operacyjnym użytkownika i przeglądarce, a także o linkach
przychodzących i wychodzących, lokalizacji geograficznej, rozdzielczości ekranu i
kategorii urządzenia. Narzędzie analityczne pozwala nam obserwować
zanonimizowane zachowanie użytkowników strony internetowej, podczas gdy
narzędzia reakcji pomagają nam identyfikować działania użytkowników, takie jak
komentowanie lub publikowanie opinii. Hotjar nie ujawnia tych informacji
podmiotom trzecim. Więcej informacji na temat zbierania i przetwarzania danych
przez Hotjar jest dostępne tutaj: https://www.hotjar.com/privacy.

Możesz wyłączyć analizę Twojego zachowania przez Hotjar na jego stronie
internetowej: https://www.hotjar.com/opt-out

d) Econda

Dla celów projektowania zorientowanego na potrzeby użytkownika i optymalizacji
naszej strony internetowej, anonimowe dane są zbierane i przechowywane za
pomocą rozwiązań i technologii Econda GmbH, a profile użytkowania są tworzone w
oparciu o te dane przy użyciu pseudonimów. W tym celu, mogą być użyte pliki
cookie, aby umożliwić rozpoznanie przeglądarki internetowej. Profile użytkowania
nie będą łączone z danymi posiadacza pseudonimu bez wyraźnej zgody
odwiedzającego użytkownika. W szczególności uniemożliwia się rozpoznanie
adresów IP, zaraz po ich otrzymaniu tak, że przypisanie profili użytkowania do
adresów IP nie jest możliwe.

Użytkownicy odwiedzający tę stronę internetową mogą w dowolnej chwili wnieść
sprzeciw wobec zbierania i przechowywania danych przez Econda ze skutkiem na
przyszłość pod adresem:

https://www.econda.de/en/data-storage-opt-out/. Plik cookie opt-out zostanie
umieszczony na Twoim urządzeniu. Więcej informacji na temat polityki prywatności
Econda jest dostępne tutaj: https://www.econda.de/en/data-protection/ .

2. Zarządzanie plikami cookie

Możesz wnieść sprzeciw wobec używania plików cookie, aby nie były one
umieszczane na Twoim urządzeniu końcowym. Można to zrobić, np. przez
odpowiednie ustawienia w Twojej przeglądarce internetowej. Jednakże chcielibyśmy
zwrócić uwagę, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony
internetowej w pełnym zakresie może być niemożliwe.

Jeśli chcesz dezaktywować pojedyncze pliki cookie lub usługi na naszej stronie
internetowej, niezbędne informacje na temat odpowiednich usług znajdziesz w

https://www.hotjar.com/privacy
https://www.hotjar.com/opt-out
https://www.econda.de/en/data-storage-opt-out/
https://www.econda.de/en/data-protection/


sekcji 1 niniejszej Polityki plików cookie.

Poniżej zamieściliśmy linki, które zawierają szczegółowe informacje o wyłączeniu
plików cookie w popularnych przeglądarkach:

Internet Explorer
https://support.microsoft.com/help/17442/windows-internet-explorer-delete-
manage-cookies

Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stor
ed

Google Chrome https://support.google.com/accounts/answer/61416

Safari https://support.apple.com/kb/PH21411

Chcielibyśmy również zwrócić Twoją uwagę na dezaktywację Network Advertising
Initiative (http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp) oraz
dezaktywację Digital Advertising (http://www.aboutads.info/choices).

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących polityki cookies, prosimy o kontakt
na adres e-mail info.pl@schaeffler.com.

Opcje strony
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