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Polityka Cookies serwisu 
www.bikecafeglobal.com i www.bikecafe.pl 

  
1. Informacje ogólne.  
Operatorem Serwisu www.bikecafeglobal.com oraz www.bikecafe.pl jest Bike Café 
sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-485), ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań, 
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 508906, o Numerze 
Identyfikacji Podatkowej NIP 779-24-28-686, o nr. REGON 302601770; kontakt: 
biuro@bikecafe.pl; +48 505 626 622.  
 
 

2. Informacja o plikach cookies.  
1. Serwis korzysta z plików cookies. Strona www.bikecafe.pl / www. 

bikecafeglobal.com pobiera standardowe informacje związane z logowaniem, takie 

jak adres IP, rodzaj wyszukiwarki, język, godziny dostępu oraz adres strony, z której 

użytkownik został przekierowany. Dla potrzeb analizy statystycznej my lub nasz 

usługodawca możemy używać także plików Web beacons (zapis wejść na stronę i 

do cookies). Nie zbieramy ani nie przechowujemy pojedynczych plików cookies lub 

Web beacons, nie przechowujemy ich z informacjami, które służą identyfikacji 

jakiejkolwiek osoby fizycznej.  

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności 

pliki tekstowe, które przechowywane 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. Cookies są 

pobierane na urządzenie końcowe przez serwer obsługujący Witrynę. Następnie 

przeglądarka internetowa przesyła je z powrotem do Witryny za każdym razem, 

kiedy dany użytkownik z niej korzysta, dzięki czemu serwer identyfikuje preferencje 

użytkownika.  

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu 

pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu. Powyższe nie 

dotyczy jednak sytuacji, w której użytkownik korzysta wtyczek społecznościowych 

oraz zewnętrznych usług internetowych. W takim wypadku administratorem 

danych jest podmiot dostarczający usługę lub zarządzający zewnętrznym kanałem 

komunikacyjnym. Aby zapoznać się z zakresem wykorzystywania przez te podmioty 
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pozyskanych informacji o użytkownikach, należy przeczytać warunki korzystania z 

właściwych witryn/serwisów. Nadto korzystamy z narzędzia GoogleAnalytics, 

którego dostawca również zbiera dane użytkowników zgodnie z przyjętymi przez 

siebie zasadami. Zasady te jak i opcje blokowania plików cookies tego usługodawcy 

użytkownik może znaleźć na stronie: 

http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html. Prosimy mieć na uwadze że 

wszystkie zewnętrzne domeny do których prowadzi ta strona stosują własne 

rozwiązania w zakresie polityki prywatności standardów bezpieczeństwa oraz 

polityki cookies.  

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:  

a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy 

Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i 

zawartości;  

b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik 

nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;  

c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych 

materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.  

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: 

„sesyjne” (sessioncookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są 

plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym 

Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub 

wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” plikicookies 

przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w 

parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.  

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka 

internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w 

urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany 

ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików 

cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe 

informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki 

internetowej.  

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre 

funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.  
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8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i 

wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu 

reklamodawców oraz partnerów.  

9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady 

korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony 

prywatności Google Analytics  

10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć 

Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik 

korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji 

użytkownika lub czasie pozostawania nadanej stronie.  

11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć 

reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające 

z plików cookies przy pomocy narzędzia: 

https://www.google.com/ads/preferences/12. Korzystając z Serwisu 

www.bikecafe.pl / www. bikecafeglobal.com użytkownik wyraża zgodę na 

zastosowanie cookies w sposób zgodny z opisem zamieszczonym w niniejszej 

„Informacji o plikach cookies”. Operatornie przechowuje informacji pochodzących 

z plików cookies dłużej niż przez czas 5 lat. 

 

3. Więcej na temat plików cookies.  

 
3.1. Rodzaje plików cookies. 
 

1. Podstawowe  Potrzebne do prawidłowego 
funkcjonowania strony m.in. do obsługi 
podstawowych funkcjonalności jak 
ustawienia prywatności, logowanie, 
obsługa formularzy. Pliki te nie 
przechowują żadnych danych 
osobowych. 

2. Analityczne Informują o liczbie wizyt na stronie i 
podstronach; są przechowywane w 
formie zagregowanej i nie są 
wykorzystywane do identyfikowania 
Użytkowników.  

3. Indywidualizujące Twoje 
Preferencje  

Pozwalają na personalizację korzystania 
ze strony. Mogą zawierać numer IP. 
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Jesteś informowany przed pierwszymi 
odwiedzinami na stronie czy takie pliki 
są przez nas wykorzystywane. Wówczas 
możesz dokonać preferencyjnych 
ustawień, które następnie możesz 
dowolnie zmieniać.  

4. Personalizujące w celach 
Marketingowych  

Stosowane przez zewnętrznych 
usługodawców na ich stronach, do 
których możesz przejść z naszej strony. 
Mogą zawierać numer IP. 

5. Analityka szczegółowa  Mogą być stosowane przez 
zewnętrznych usługodawców na ich 
stronach, do których możesz przejść z 
naszej strony. Mogą zawierać numer IP. 

 
 
3.2. Zarządzanie plikami cookies.  
Większość przeglądarek umożliwia sprawdzenie, plików cookies które zostały 
zainstalowane na komputerze użytkownika, a także usunięcie lub zablokowanie 
wszystkich lub niektórych plików cookies które pochodzą z wybranych stron 
internetowych. Możliwe jest także zablokowanie lub usunięcie plików cookies 
pochodzących ze wszystkich stron internetowych. Usunięcie pewnych plików 
cookies może spowodować utratę preferowanych ustawień strony. Usunięcie 
wszystkich plików cookies spowoduje utratę preferowanych ustawień strony. Pliki 
cookies są daną osobową jedynie wówczas, gdy pozwalają zidentyfikować 
Użytkownika lub są wykorzystywane w połączeniu z innymi danymi które 
identyfikują Użytkownika. Taką daną jest na przykład Twój numer IP. Jeżeli nasza 
strona zawiera jakiekolwiek narzędzia lub funkcjonalności umożliwiające takie 
działanie to informujemy Ciebie o tym przed pierwszymi odwiedzinami prosząc o 
zgodę.  
 
 Można zrezygnować z anonimowego zapisu działań wykonywanych na stronie w 
plikach cookies analitycznych. Zasady prywatności przyjęte przez naszych 
usługodawców oraz informacje na temat możliwości rezygnacji z ich plików cookies 
można znaleźć pod następującymi adresem:  
Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html 
 
3.3. Zasady korzystania z serwisów lub aplikacji zewnętrznych do których prowadzi 
nasza strona: 
 

1. Facebook  Strona zewnętrzna stosuje niżej określone zasady 
ochrony danych oraz politykę cookies:  
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https://www.facebook.com/policies/cookies/ 
 
https://www.facebook.com/full_data_use_policy 
 

2. Vimeo  Strona zewnętrzna stosuje niżej określone zasady 
ochrony danych oraz politykę cookies:  
 
https://vimeo.com/privacy 
 
https://vimeo.com/cookie_policy 
 

3. FB Messenger  Zasady ochrony danych oraz politykę cookies 
związane z korzystaniem z aplikacji można znaleźć 
poniżej: 
https://developers.facebook.com/docs/messenger-
platform/policy/ 
 
https://developers.facebook.com/docs/messenger-
platform/analytics 
 
jak i w informacjach dla strony Facebook: 
https://www.facebook.com/policies/cookies/ 

 
https://www.facebook.com/full_data_use_policy 

 

4. Instagram  Strona zewnętrzna stosuje niżej określone zasady 
ochrony danych oraz politykę cookies:  
https://help.instagram.com/155833707900388 
 
https://help.instagram.com/1896641480634370 
 

Nie ponosimy odpowiedzialności za sposób korzystania z danych osobowych lub 
innych informacji wprowadzonych przez użytkowników za pośrednictwem wyżej 
wymienionych aplikacji – przez ich dostawców i usługodawców.  
 
Dane i treści skierowane do nas za pośrednictwem aplikacji FB Messenger są przez 
nas chronione zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa tak samo jak 
wszelkie inne dane i treści udostępnione nam w formie korespondencyjnej. Nie 
mamy wpływu na działania dostawcy aplikacji, jednak staramy się o nich 
informować Użytkowników, zgodnie z naszą najlepszą wiedzą.  
 

 

https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://www.facebook.com/full_data_use_policy
https://vimeo.com/privacy
https://vimeo.com/cookie_policy
https://developers.facebook.com/docs/messenger-platform/policy/
https://developers.facebook.com/docs/messenger-platform/policy/
https://developers.facebook.com/docs/messenger-platform/analytics
https://developers.facebook.com/docs/messenger-platform/analytics
https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://www.facebook.com/full_data_use_policy
https://help.instagram.com/155833707900388
https://help.instagram.com/1896641480634370
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4. Logi serwera.  
1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w 
warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu 
administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej 
obsługi świadczonych usług hostingowych.  
2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi 
mogą podlegać:  
a. czas nadejścia zapytania,  
b. czas wysłania odpowiedzi,  
c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,  
d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,  
e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w 
przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,  
f. informacje o przeglądarce użytkownika,  
g. Informacje o adresie IP.  
3. Dane powyższe nie są przetwarzane w sposób mający na celu łączenie tych 

danych z konkretnymi osobami przeglądającymi strony i nie skutkuje taką operacją. 

4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania 

serwerem. 

 

5. Udostępnienie danych.  
Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za 
zgodą tej osoby.  
 
 

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?  

1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia 
przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla 
procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika 
może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron 
www  
2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę 
internetową/system i postępuj zgodnie z instrukcjami: Internet Explorer, Chrome, 
Safari, Firefox, Opera, Android, Safari (iOS), Windows Phone, Blackberry. 
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7. Bezpieczeństwo  
Administrator wprowadził adekwatne struktury techniczne, technologiczne i 
organizacyjne w celu ochrony informacji dostarczonych przez osoby odwiedzające 
Witrynę przed nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją lub 
zniszczeniem. Prosimy mieć na uwadze, że wszystkie zewnętrzne domeny do 
których prowadzi ta strona stosują własne rozwiązania w zakresie polityki 
prywatności standardów bezpieczeństwa oraz polityki cookies.  
 
 
 

8. Małoletni  
Witryna zawiera wyłącznie bezpieczne i przyjazne treści, nie jest jednak 

ukierunkowana na odbiorcę małoletniego, poniżej lat 16. Nie przewidujemy 

celowego gromadzenia danych, dotyczących tej kategorii użytkowników. 

 

 

 

 
 


