
 

 

 

 
 

   

 

Polityka Cookies  

Aplikacja mobilna służąca świadczeniu usług ładowania pojazdów elektrycznych lub hybrydowych, 

(dalej jako „Aplikacja”) wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić lepsze, szybsze i bezpieczniejsze 

korzystanie z Aplikacji. Niniejsza Polityka Cookies określa zasady wykorzystania tych technologii przez 

Polenergia eMobility spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 

24/26, 00-526 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407702, o NIP: 1070021539, o numerze 

REGON: 145972274 (dalej jako „Polenergia eMobility” lub „my”), a także przez jej partnerów lub inne 

podmioty wykorzystujące te technologie. 

1. Czym są pliki cookie? 

Pliki cookie to małe pakiety danych informatycznych, najczęściej w formie tekstowej, które 

przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej. Ich celem jest 

zapewnienie, aby korzystanie przez Państwa ze stron internetowych przebiegało w sposób 

sprawniejszy, wydajniejszy, ale i bardziej komfortowy. Pliki cookie nie powodują zmian 

konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych ani w oprogramowaniu Państwa urządzeń. Umożliwiają 

one identyfikowanie komputera i przeglądarki, której dany komputer używał do przeglądania strony 

internetowej lub pozyskiwanie i przechowywanie innych danych o Państwa aktywności. 

Pliki cookie mogą być przechowywane na urządzeniu końcowym tymczasowo, tj. do czasu 

wylogowania, opuszczenia strony internetowej bądź wyłączenia przeglądarki internetowej (są to tzw. 

pliki cookie „sesyjne”, ang. session cookies), bądź też do momentu, w którym upłynie data ważności 

plików cookie, albo do czasu ich usunięcia przez Państwa (tzw. „trwałe” pliki cookie, ang. persistent 

cookies). 

Pliki cookie dzielą się na: 

• niezbędne – ten rodzaj plików cookie jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania strony 

internetowej i nie może być wyłączony w ustawieniach strony internetowej. Niezbędne pliki cookie są 

zazwyczaj używane w celu umożliwienia działania podstawowych funkcji na stronie, takich jak 

ustawienie opcji prywatności, logowanie, nawigacja na stronie lub wypełnianie formularzy. Można je 

wyłączyć jedynie przez zmianę ustawień przeglądarki; 

• analityczne – ten rodzaj plików cookie umożliwia nam zrozumienie, w jaki sposób Państwo i pozostali 

użytkownicy korzystają z Aplikacji, a w konsekwencji poprawę jej wydajności; 

• funkcjonalne pliki cookie – ten rodzaj plików cookie umożliwia zapisanie wybranych przez Państwa 

ustawień i personalizację Aplikacji, np. w zakresie wybranego języka lub wyglądu interfejsu Aplikacji; 

  



 

 

 

 
 

   

 

• reklamowe – ten rodzaj plików cookie jest wykorzystywany w celu promowania niektórych usług lub 

treści. Reklamowe pliki cookie umożliwiają dopasowanie wyświetlanych treści do Państwa preferencji. 

2. Jakie pliki cookie wykorzystywane są w Serwisie? 

Usługa Dostawca Nazwa Typ 
Czas 

przechowywania 
Kategoria Cel 

ustawienia 
serwisu 

wewnętrzne sessionHeader sesyjne czas trwania sesji niezbędne 
uwierzytelnienie 

użytkownika 

ustawienia 
serwisu 

wewnętrzne language trwałe 1 rok funkcjonalne 

wyświetlenie 
strony w języku 
zrozumiałym dla 

użytkownika 

ustawienia 
serwisu 

wewnętrzne timezone trwałe 1 rok funkcjonalne 

wyświetlanie dat 
i czasu w strefie 

czasowej 
użytkownika 

 
3. Jak można wyłączyć pliki cookie? 

3.1. Wybór 

Mogą Państwo dokonywać wyborów dotyczących wykorzystania przez Polenergia eMobility plików 

cookie w Serwisie. Jeżeli jednak ograniczą Państwo możliwość zapisu i odczytu plików cookie, może to 

wpłynąć na pogorszenie jakości korzystania z usług, ponieważ wyeliminuje to personalizację Aplikacji. 

Może to również uniemożliwić Państwu zapisanie dostosowanych ustawień, np. danych logowania. 

3.2. Ustawienia przeglądarki 

Większość przeglądarek umożliwia kontrolowanie plików cookie i wtyczek za pomocą ustawień, które 

można dostosowywać tak, aby odzwierciedlały zgodę użytkownika na wykorzystanie plików cookie. 

Ponadto większość przeglądarek umożliwia przeglądanie i usuwanie plików cookie. Aby zmienić 

ustawienia przeglądarki, powinni zapoznać się Państwo z dokumentacją udostępnioną przez 

producenta przeglądarki, z której Państwo korzystają. 

3.3. Wycofanie zgody 

Tam, gdzie Państwa zgoda jest wymagana, możliwe jest jej wycofanie w odniesieniu do określonych 

kategorii plików cookie. Dotyczy to m.in. cookies używanych do celów marketingowych. Ewentualne 

wycofanie zgody nie będzie jednak miało wpływu na legalność ich wykorzystywania w Aplikacji przed 

takim wycofaniem. Mogą Państwo zmienić swoje preferencje w każdej chwili posługując się zakładką 

Ustawienia – Zgody i regulaminy w Aplikacji mobilnej Polenergia eMobility. 

4. Zmiany w niniejszej Polityce 

Zastrzegamy sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookies. Wprowadzone zmiany  

w Polityce Cookies zawsze będą publikowane w Aplikacji. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie  

w dniu publikacji zaktualizowanej Polityki Cookies. 


