Polityka cookies
1. Tekst powiadomienia (główny) po otwarciu po raz pierwszy strony:
Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony oraz stosujemy linki do funkcji (stron)
społecznościowych. Szczegóły zostały umieszczone w Polityce Plików Cookies (link). Czy zgadzasz się na
wykorzystywanie plików cookies? Dowiedz się więcej (link) - Wybór - Tak, zgadzam się.

2. Tekst Polityki Plików Cookies:
Dzień Dobry
Doskonale rozumiemy, że cenią Państwo swoją prywatność, dlatego przygotowaliśmy dla Państwa ten dokument,
w którym znajdziecie zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku
z korzystaniem ze strony internetowej https://pkpcargo.com.
Informacja formalna na początek - administratorem strony jest PKP CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(02-021), ul. Grójecka 17, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000027702, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy, NIP: 954-23-81-960, REGON: 277586360, BDO 000000758, kapitał zakładowy Spółki: 2.239.345.850,00 zł
w całości wpłacony.
Dane przekazane nam w związku z procesem komunikacyjnym z Państwem, przetwarzane są w celach archiwalnych
i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Kontakt
Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz
kontaktowy lub wysyłając wiadomość za pośrednictwem czata on-line, w sposób naturalny przekazujecie nam Państwo
swój adres e-mail, jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możecie zawrzeć również inne dane
osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.
Państwa dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Państwem, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust.
1 lit. a RODO, czyli Państwa zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu.
Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji
na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta.
Mają Państwo prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziliście (jeżeli podlegała
archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze
nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Państwa strony.

Pliki cookies i inne technologie śledzące
Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.
Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie,
smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub system
teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).
Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu
(tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie
Państwa przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Zgoda na cookies
Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Państwu informacja na temat stosowania plików cookies. Dzięki
specjalnemu narzędziu (zawartemu zazwyczaj u ustawieniach albo historii przeglądarki), zawsze możecie Państwo
zmienić ustawienia cookies z poziomu przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają
ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia
dotyczące zmiany ustawień cookies.
Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z naszych strony, jak
również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Google Maps
Korzystamy z narzędzia Google Maps zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA
94043, USA.
Na podstronie Kontakt (pl: https://www.pkpcargo.com/pl/kontakt/, en: https://www.pkpcargo.com/en/contact/) celem
wyświetlenia pozycji naszych Central w Warszawie i w Katowicach.
Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA,
przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych
wymaganego przez przepisy europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską, ta ostatnia stwierdziła
odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.
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.

Twitter
Na podstronie Aktualności (pl: https://www.pkpcargo.com/pl/aktualnosci/, en: https://www.pkpcargo.com/en/news/)
osadzane są wiadomości z profilu PKP CARGO S.A. na serwisie Twitter. (https://twitter.com/pkpcargo_media)
W cookies pochodzących z serwisu Twitter przechowywane są identyfikatory dotyczące użytkownika oraz sesji.
Nasza strona przechowuje w cookies również identyfikatory, których celem jest zabezpieczanie przed atakami podszycia
się pod użytkownika.

Narzędzia społecznościowe
Na naszych stronach internetowych używane są odnośniki udostępniane przez serwisy społecznościowe oraz prezentacje
video/audio, takie jak Facebook, Twitter, Instagram czy YouTube.
Wyświetlając naszą stronę internetową i klikając taki odnośnik, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie
z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców) a zapisywane pliki cookies będą pochodziły
z ich Platform.
Ponadto, informacje które zostaną opublikowane przez Państwa w danym serwisie społecznościowym mogą ukazać się
osobom dodanym jako Państwa kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania
i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Państwa prawa w tym zakresie i możliwość
dokonania ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności zostały opisane w polityce prywatności
poszczególnych usługodawców.
Facebook - https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,
Instagram - https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content,
Twitter - https://twitter.com/en/privacy,
YouTube - https://policies.google.com/privacy?hl=pl, (YouTube jest częścią Google LLC)

Logi serwera
Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde
zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
Logi obejmują m.in. Państwa adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym,
z jakiego korzystacie. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są
wykorzystywane przez nas w celu Państwa identyfikacji.
Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest
ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem

