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CO TO SĄ PLIKI COOKIES?
Pliki cookies, zwane również ciasteczkami to pliki tekstowe wysyłane przez serwer WWW do
urządzenia końcowego użytkownika i zapisywane w jego urządzeniu. Urządzeniem końcowym w
szczególności może być komputer, tablet czy telefon komórkowy z możliwością przeglądania
stron WWW. Nasze ciasteczka pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie
naszemu serwerowi, czyli temu który je utworzył. Są stosowane miedzy innymi do liczenia
statystyk odwiedzin, wykorzystywane przy sondach i ankietach, na stronach wymagających
logowania czy do monitorowania aktywności odwiedzających.

JAKIE FUNKCJE SPEŁNIAJĄ COOKIES?
Cookies zawierają różne informacje o użytkowniku korzystającym z danej przeglądarki WWW i
historii jego łączności z internetem. Dzięki nim administrator serwera może poznać rodzaj
urządzenia, adres IP użytkownika czy sprawdzać, z jakich stron wszedł na jego witrynę. Możemy
również śledzić „wędrówkę” użytkownika po stronach naszych serwerów, sprawdzić jakie pliki
ściągnął czy jakie sformułowania wpisywał w okno wewnętrznej wyszukiwarki. Ponadto wiemy,
jakiej przeglądarki używa dany użytkownik. Dane te nie są jednak kojarzone z konkretną osobą,
a jedynie z komputerem, z którego korzysta.

JAK WYKORZYSTUJEMY INFORMACJE Z COOKIES?
Dzięki współpracy z partnerami możemy tworzyć anonimowe, zagregowane statystyki, które
jednak nie pozwalają na identyﬁkację konkretnego użytkownika. Widzimy, w jaki sposób
użytkownicy korzystają z naszych stron internetowych, przez co możemy ulepszać strukturę i
zawartość.
Ponieważ Urząd Transportu Kolejowego korzysta na swoich serwerach z usług ﬁrm trzecich,
również te ﬁrmy mogą wysyłać do użytkownika swoje własne pliki cookies. Obecnie mogą to
być pliki pochodzące między innymi z ﬁrm: Google LLC, Facebook Inc., Twitter Inc., Ministerstwo
Cyfryzacji, Get Feedback S.J., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,
Internet Art. S.C., JSK Internet, Prezi Inc., Infogram. Lista ta może ulegać zmianie.
W dowolnej chwili każdy użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę tak, by pliki cookies nie
zapisywały się w urządzeniu. Można też ustawić automatyczne usuwanie ich, na przykład przy
każdym zamknięciu programu do przeglądania stron WWW (przeglądarce). Jedank takie
ustawienie może spowodować nieprawidłową pracę niektórych elementów stron WWW, za co
administrator nie ponosi odpowiedzialności.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Danych Osobowych jest Prezes Urzędu Transportu Kolejowego z siedzibą w
Warszawie.

