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POLITYKA PRYWATNOŚCI
ZASADY DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Toyota Bank Polska S.A. (Bank) przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwie-
dzających Serwis w domenie www.toyotabank.pl.
Niniejszy dokument przedstawia zasady dotyczące plików cookies, obowiązujące w Banku.

Zasady wykorzystywania cookies na stronach internetowych Banku
1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowy-

wane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych 
Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na 
urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do 
nich dostęp jest operator Serwisu Toyota Bank Polska S.A z siedzibą w Warszawie, ulica Postępu 18B (cookies wła-
sne) Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również 
przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów (cookies podmiotów trzecich).

4. Pliki cookies w zależności od ich rodzaju wykorzystywane są w celu:

TYP PLIKÓW COOKIES PODMIOT CELE WYKORZYSTANIA

Własne pliki cookies Toyota Bank Polska S.A. a) dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użyt- kownika oraz 
optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczegól- ności pliki te pozwalają 
rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpow- iednio wyświetlić stronę inter-
netową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu 
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struk- tury i zawartości;

c) utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użyt- kownik nie 
musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

Zewnętrzne pliki cookies Google Inc. z siedzibą  
w Stanach Zjednoczonych

a) korzystanie z usługi YouTube do odtwarzania wideo umieszczonego na tym serwisie;
b) analiza ruchu na stronie internetowej Platformy

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” 
(persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końco-
wym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (prze-
glądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas 
określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. Ponadto, w ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

NIEZBĘDNE FUNKCJONALNE MEDIOWE

• umożliwiają korzystanie z serwisu, są niez-
będne dla działania witryny.

• pozwalają dzielić się z innymi linkami do naszej 
strony.

• pozwalają upewnić się, że strona działa praw-
idłowo.

• zbierają informacje o tym, czy jesteś nowym 
użytkownikiem, czy też odwiedzałeś już naszą 
stronę.

• dotyczą ustawień w mediach społecznościo-
wych oraz reklamowych.

Tych ciasteczek nie dotyczy dyrektywa UE nr 
2002/58/WE, stąd ciasteczka nie mogą być 
wyłączone.

Ciasteczka można wyłączyć Ciasteczka można wyłączyć
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7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) 
domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Ser-
wisu 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 Serwi-
su. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach opro-
gramowania przeglądarki internetowej np.:
• Internet Explorer  

http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/block-enable-or-allow-cookies
• Mozilla Firefox  

http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20
obs%C5%82ugi%20ciasteczek

• Google Chrome  
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach interne-
towych Serwisu.

8. Bank zbiera i przechowuje informacje dotyczące korzystania z Serwisu przez użytkowników oraz ich adresy IP. In-
formacje te zbierane są na podstawie analizy logów dostępowych i wykorzystywane w celach technicznych i sta-
tystycznych związanych z administracją Serwisu internetowego.

9. Pliki cookies są również wykorzystywane przez podmiot zależny Banku, Toyota Leasing Polska Sp. z o.o..

GOOGLE ANALYTICS
Serwis Toyota Bank korzysta z usługi Google Analytics (mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą kodu 
Google Analytics). Google Analytics w  sposób automatyczny gromadzi informacje o  Twoim korzystaniu z  naszej 
strony. Zgromadzone w  ten sposób infor- macje są najczęściej przekazywane do serwera Google w  Stanach 
Zjednoczonych i tam przechowywane.
Więcej informacji o  usłudze Google Analytics, można znaleźć na dedykowanej stronie:https://www.google.com/
analytics/learn/pri- vacy.html?hp=pl

Dzięki tej usłudze, na podstawie plików cookies Bank może:
• Tworzyć zbiorcze statystyki;
• Analizować zachowania użytkowników strony internetowej;
• Raportować źródła ruchu;
• Mierzyć skuteczność (śledzić konwersje) prowadzonych akcji i działań marketingowych na rzecz Banku np. w sieci 
reklamowej Google.

Korzystając z Serwisu użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób, 
w celach i na warunkach określonych powyżej.
Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie 
z naszej strony internetowej przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę 
do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Data dokumentu: 25-06-2019 r.
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