
Pliki cookie 
Pliki cookie to pliki tekstowe przechowywane przez Twoją przeglądarkę internetową na dysku twardym 
Twojego komputera. Pozwalają one firmie ZF zapisywać np. preferencje użytkownika. Strony internetowe 
ZF Aftermarket używają zarówno plików cookie dla danej sesji, jak i plików trwałych. Pliki cookie sesyjne 
to pliki tymczasowe, które wygasają (i zostają automatycznie usunięte) po zamknięciu przeglądarki. Trwałe 
pliki cookie pozostają w przeglądarce aż do wygaśnięcia lub do momentu ich usunięcia. 

Pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie urządzenia użytkownika (np. laptopa lub urządzenia 
przenośnego), aby móc dopasować sposób korzystania z naszych stron internetowych ZF Aftermarket do 
posiadanego urządzenia. Pliki cookie zazwyczaj nie identyfikują Ciebie jako konkretnej osoby, tylko 
urządzenie, którego używasz. Używamy plików cookie do zapisywania takich informacji, jak hasła i 
preferencje, aby nie trzeba ich było podawać za każdym razem gdy odwiedzasz strony internetowe ZF 
Aftermarket oraz abyśmy mogli dostarczać treść dopasowaną do Twoich zainteresowań i zoptymalizować 
wydajność stron internetowych ZF Aftermarket. Informacją połączoną z plikami cookie mogą być również 
preferencje użytkownika i zapisywanie informacji o sesji, jak przeglądane strony, interakcja z funkcjami 
stron internetowych ZF Aftermarket, czas spędzony na stronach ZF Aftermarket i preferencje językowe. 

Większość przeglądarek internetowych dopuszcza blokowanie plików cookie. Jeśli użytkownik nie wyraża 
zgody na korzystanie z tych plików cookie, należy wyłączyć je stosując się do odpowiednich dla 
przeglądarki poleceń zawartych na stronie http://www.allaboutcookies.org/ lub skorzystać z 
automatycznego narzędzia wyłączającego (jeśli jest dostępne). Niektóre usługi związane ze stronami 
internetowymi ZF Aftermarket mogą nie działać prawidłowo po wyłączeniu plików cookie. 

Poniżej zestawiliśmy listę kategorii plików cookie używanych na naszych stronach internetowych ZF 
Aftermarket oraz opis ich funkcji. Niektóre z tych plików cookie są istotne dla działania stron 
internetowych ZF Aftermarket. Pozostałe nie są niezbędne, ale pomagają poprawić strony internetowe ZF 
Aftermarket przez gromadzenie informacji od anonimowych użytkowników lub wpływają na poprawę 
komfortu korzystania ze stron internetowych ZF Aftermarket przez zapamiętanie Twoich wyborów. 

Używane przez nas pliki cookie: 

Niezbędne pliki cookie – umożliwiają korzystanie z usług i aplikacji 

Używamy niektórych plików cookie niezbędnych do działania naszych stron internetowych ZF 
Aftermarket. Te typy plików cookie umożliwiają np. zalogowanie się do zabezpieczonych obszarów stron 
ZF Aftermarket, zapewniają wymagany poziom bezpieczeństwa podczas wizyty na stronach internetowych 
ZF Aftermarket i pomagają szybko wczytać zawartość żądanych stron. Bez tych plików cookie nie możesz 
korzystać z usług stron internetowych ZF Aftermarket. 

Wykorzystanie tych plików cookie oznacza przetwarzanie następującego rodzaju danych: anonimowy 
numer identyfikacyjny sesji przeglądarki, grupy zezwoleń i numer identyfikacyjny użytkownika. Dane te 
należy uznać za dane osobowe, dlatego ze względu na konieczność przetwarzania wymaganą do realizacji 
żądanych usług ze stron internetowych ZF Aftermarket, ich przetwarzanie odbywa się na podstawie 
ustawowych przepisów uzasadniających te działania. 

Funkcjonalne pliki cookie – pamiętają Twoje wybory w celu poprawy komfortu korzystania ze strony 

Te pliki cookie pozwalają naszym stronom internetowym ZF Aftermarket zapamiętać Twoje wybory, takie 
jak preferowany język, rodzaj urządzenia, którego używasz oraz region, w którym się znajdujesz. Celem 
tych plików cookie jest dostarczenie spersonalizowanych treści, bez potrzeby każdorazowego określania 
preferencji na stronach internetowych ZF Aftermarket. Wszystkie funkcjonalne pliki cookie można 
wyłączyć, ale w tym przypadku różne funkcje stron internetowych ZF Aftermarket mogą być dla 
niedostępne lub mogą nie działać w żądany sposób. 



Użycie tych plików cookie oznacza przetwarzanie następującego rodzaju danych: numer identyfikacyjny 
urządzenia, preferowany język. Dane te należy uznać za dane osobowe, dlatego ze względu na (1) 
konieczność przetwarzania wymaganą do realizacji żądanych usług stron internetowych ZF Aftermarket 
lub (2) firma ZF ma uzasadniony interes w zapewnieniu działania stron internetowych ZF Aftermarket i ich 
dopasowania odpowiednio do potrzeb użytkownika, ich przetwarzanie odbywa się na podstawie 
ustawowych przepisów uzasadniających te działania. 

Analityczne pliki cookie – gromadzą zanonimizowane informacje na temat odwiedzanych przez Ciebie 
stron internetowych 

Te pliki cookie gromadzą informacje o tym, jak odwiedzający używają stron internetowych ZF 
Aftermarket np., które są odwiedzane najczęściej i czy otrzymują komunikaty o błędach na tych stronach. 
Analityczne pliki cookie nie służą do gromadzenia informacji identyfikujących osobę użytkownika – 
wszystkie zebrane informacje są zbierane i anonimizowane (m.in. poprzez usunięcie ostatnich dwóch 
oktetów adresu IP). Nie łączymy danych użycia zebranych przez te pliki cookie z danymi osobowymi, 
które mogły zostać podane podczas rejestracji konta ZF (np. imię i nazwisko). 

Na stronach internetowych ZF Aftermarket stosujemy technologie Piwik PRO GmbH 
(https://piwik.pro/privacy/) do gromadzenia i przechowywania danych o sposobie korzystania ze stron 
internetowych ZF Aftermarket w celu optymalizacji usług i marketingu stron internetowych ZF 
Aftermarket. Na podstawie tych danych i z użyciem plików cookie można utworzyć profile użytkowania 
pod pseudonimem. 

O ile te dane należy uznać za dane osobowe, przetwarzanie odbywa się na podstawie ustawowych 
przepisów, które te działania uzasadniają z tego względu, że (1) firma ZF ma uzasadniony interes w 
dopasowaniu stron in-ternetowych ZF Aftermarket odpowiednio do potrzeb użytkownika lub (2) dane 
używane są pod pseudonimem do celów marketingowych oraz optymalizacji i użytkownik nie sprzeciwił 
się ich użyciu. 

Dane te należy uznać za dane osobowe, dlatego jeśli (1) firma ZF ma uzasadniony interes w dopasowaniu 
stron internetowych ZF Aftermarket odpowiednio do potrzeb użytkownika lub (2) dane używane są pod 
pseudonimem do celów marketingowych oraz optymalizacji i użytkownik nie sprzeciwił się ich użyciu, ich 
przetwarzanie odbywa się na podstawie ustawowych przepisów uzasadniających te działania. 
 

Ustawienia prywatności 
W tej stronie możesz zarządzać swoimi ustawieniami prywatności oraz zgodami. 
Prosimy o podanie określonych danych, aby stale ulepszać Twoje doświadczenia na 
naszej stronie internetowej. Będziemy gromadzić i wykorzystywać dane wyłącznie do 
podanych celów, na które wyraziłeś zgodę. Więcej informacji znajdziesz na stronie 
ustawień. 

Ustawienia prywatności 

Pliki stron trzecich – gromadzą informacje dla stron trzecich 

Do umieszczania wideo na stronach internetowych ZF Aftermarket korzystamy z usług firmy Brightcove, 
Inc [www.brightcove.com]. Odtwarzacz wideo Brightcove nie używa domyślnie żadnych plików cookie. 
Jednakże firma Brightcove dostarcza wtyczki oraz wtyczki odtwarzaczy strony trzeciej, które mogą 
używać pliki cookie. Pliki cookie używane przez wtyczki strony trzeciej są kontrolowane przez strony 
trzecie. Prosimy zasięgnąć informacji w firmie Brightcove, aby uzyskać opis plików cookie używanych we 
wtyczkach oraz odpowiednich plików cookie stron trzecich: Information about Brightcove cookies. 



Jeśli użytkownik wyłączył śledzenie, monitorowanie przez plik cookie na stronach internetowych ZF 
Aftermarket jest wyłączone. 
 
 
 

Lista plików cookie, których używam 
 
 

 
 
 
 
 

 





 


