
Polityka plików cookie Grupy Subway® 
 
Ostatnia aktualizacja: 2 października 2019 r. 
 
W Subway chcemy mieć pewność, że każda wizyta użytkownika na naszych stronach 
internetowych przebiega płynnie, bez problemów i pozwala im znaleźć potrzebne informacje. 
Nasza strona internetowa gromadzi informacje za pomocą plików "cookies" (tzw. ciasteczek) i 
innych pokrewnych technologii. Pliki cookie są powszechnie stosowane aby umożliwić i usprawnić 
funkcjonowanie stron internetowych i aplikacji, a także by pomóc im w zapamiętywaniu niektórych 
informacji o użytkowniku podczas jego wizyty ("sesyjne" pliki cookie) lub ponownych wizyt na 
stronie ("stałe" pliki cookie). Grupa Subway®.  
 
Pliki cookie i inne identyfikatory sieciowe 
 
Gdy użytkownik korzysta z naszej strony internetowej, my oraz zatwierdzone przez nas podmioty 
zewnętrzne zapisujemy na jego/jej urządzeniu małe pliki identyfikacyjne powszechnie zwane 
„cookies”, które pozwalają stwierdzić, czy ponownie odwiedza naszą stronę internetową z tego 
samego urządzenia, zapisywać niektóre z przechowywanych parametrów i weryfikować, czy 
należy on/ona do grupy użytkowników, do której należy kierować określone treści reklamowe. 
Ponadto używamy pikseli pomiarowych (zwanych również „sygnałami nawigacyjnymi”), czyli 
małych obrazków na stronie internetowej, które służą zbieraniu określonych informacji z 
urządzenia użytkownika - takich, jak adres IP lub rodzaj przeglądarki.  
 
Operator nie wykorzystuje żadnego z tych identyfikatorów sieciowych do identyfikacji 
użytkowników jako osób fizycznych poprzez powiązanie dostępnych informacji lub danych 
kontaktowych z konkretną osobą.   
 
Pliki cookie i inne identyfikatory sieciowe są wykorzystywane do następujących celów: 
 

- Niezbędne pliki cookie. Są to pliki niezbędne do umożliwienia poruszania się po stronie i 
korzystania z jej funkcjonalności, takich jak zabezpieczone obszary strony. 
Uwierzytelniające i zabezpieczające pliki cookies służą na przykład do identyfikowania i 
rozpoznawania zarejestrowanych użytkowników oraz umożliwienia im dostępu do 
żądanych treści lub funkcji. Bez tych plików nie jesteśmy w stanie świadczyć naszym 
użytkownikom wymaganych przez nich usług. 

- Funkcjonalne pliki cookie. Te pliki pozwalają naszym stronom internetowym 
zapamiętywać wybory i preferencje konta dokonywane przez użytkowników, a co za tym 
idzie - zapewnić im dostęp do lepszych i spersonalizowanych funkcji. Pliki te służą na 
przykład do zapamiętywania danych do logowania. 

- Pliki cookie związane z wydajnością strony (performance cookies). Są to pliki 
analityczne i badawcze, które pozwalają nam gromadzić informacje o tym, w jaki sposób 
użytkownik korzysta ze strony internetowej - na przykład, które witryny odwiedza 
najczęściej i czy otrzymuje komunikaty o błędach ze stron internetowych. Dzięki nim 
możemy ciągle doskonalić funkcjonowanie naszej strony i sprawdzać na niej różne 
rozwiązania. 

- Pliki cookie związane z reklamami (targeting cookies). Są to pliki rejestrujące 
odwiedziny użytkownika na naszej stronie internetowej, odwiedzone przez niego zakładki i 
linki, które kliknął. Uzyskane w ten sposób informacje są wykorzystywane do lepszego 
dopasowania naszej strony i wyświetlanych na niej reklam do zainteresowań 



użytkowników. Możemy w tym celu również udostępniać te informacje podmiotom 
zewnętrznym. 

 
Poniższe tabele podsumowują wykorzystywane przez nas pliki cookie i wyjaśniają ich cel ich stosowania: 
 
Własne pliki cookie (first party cookies): Ustawiane i gromadzone przez stronę internetową i używane 
tylko podczas wizyty użytkownika. 
 
Nazwa pliku 
cookie 

Cel Niezbędne (Tak / 
Nie) 

Czas 
przechowywania 

Sesyjne pliki cookie Pliki	cookie,	za	sprawą	których	strona	
internetowa	 zapamiętuje	
podstawowe	 informacje	 gdy	
użytkownik	 odwiedza	 kolejne	
zakładki;	dzięki	nim	nie	trzeba	potem	
ponownie	 wprowadzać	 ani	
uzupełniać	tych	samych	informacji.	
 

Tak 30 dni 

Stałe pliki cookie Te pliki cookie są przechowywane na 
laptopie lub urządzeniu mobilnym 
użytkownika nawet po opuszczeniu 
strony internetowej; umożliwiają 
zapamiętanie użytkownika jako gościa, 
ale nie identyfikują go jako osoby. 

Tak 30 dni 

    
    
    
 
Zewnętrzne pliki cookie (third party cookies): ustawiane i gromadzone przez podmioty zewnętrzne 
względem strony internetowej, np. przez reklamodawców lub dostawców usług wykorzystywanych przez 
witrynę do analizy ruchu na stronie lub udostępniania w mediach społecznościowych. 
 
Nazwa pliku 
cookie 

Cel Niezbędne (Tak / 
Nie) 

Czas 
przechowywania 

Google Analytics Pliki gromadzące dane statystyczne 
dotyczące korzystania z naszej strony 
internetowej 

Tak 360 dni 

Facebook Pixel Pliki gromadzące dane statystyczne 
dotyczące korzystania z naszej strony 
internetowej 

Tak 180 dni 

    
    
    
 
Pliki cookie związane z reklamami (targeting cookies): Pliki cookie ustawiane na naszej stronie 
internetowej przez naszych partnerów reklamowych. Pliki te mogą być wykorzystywane 
przez naszych partnerów do tworzenia profilu zainteresowań użytkownika i wyświetlania 
dopasowanych reklam na innych witrynach. Działają one w oparciu o unikalną 
identyfikację przeglądarki i urządzenia użytkownika. 
 
Nazwa pliku 
cookie 

Cel Niezbędne (Tak / 
Nie) 

Czas 
przechowywania 

Google Analytics Pliki gromadzące dane statystyczne 
dotyczące korzystania z naszej strony 
internetowej 

Tak 360 dni 

Facebook Pixel Pliki gromadzące dane statystyczne 
dotyczące korzystania z naszej strony 
internetowej 

Tak 180 dni 

    



    
    
 
Media społecznościowe:  Użytkownicy mogą udostępniać naszą stronę internetową w mediach 
społecznościowych, takich jak Facebook i Twitter, za pomocą plików cookie. Wykorzystywane w 
tym cel pliki cookie są poza naszą kontrolą. Informacje o ich działaniu znajdują się w polityce 
prywatności danego dostawcy mediów społecznościowych. 
 
Niektóre pliki cookie i inne identyfikatory sieciowe na naszej stronie internetowej są w całości lub 
częściowo obsługiwane przez podmioty zewnętrzne. Podmioty te działają zgodnie z wewnętrznymi 
regulaminami stosowania identyfikatorów sieciowych. Można się z nimi zapoznać klikając poniższe 
linki: 
 

- Szczegółowe informacje na temat regulaminu korzystania z plików cookie przez Google 
można znaleźć tutaj. 

- Szczegółowe informacje na temat regulaminu korzystania z plików cookie przez Facebooka 
można znaleźć tutaj. 

 
Jak długo pliki cookie będą przechowywane na moim urządzeniu? 
 
Czas przechowywania pliku cookie na komputerze lub urządzeniu mobilnym zależy od tego, czy 
jest to plik stały czy sesyjny. Sesyjne pliki cookie pozostają na urządzeniu użytkownika do chwili, w 
której kończy on/ona przeglądanie strony. Stałe pliki cookie pozostają na komputerze lub 
urządzeniu mobilnym, dopóki nie wygasną lub nie zostaną usunięte. 
 

Użytkownicy mają kontrolę nad korzystaniem z plików cookies 

Można wyłączyć korzystanie z plików cookies w ustawieniach przeglądarki, a także usunąć już 
zapisane pliki.  Korzystanie z naszej strony po wyłączeniu plików cookie nadal będzie możliwe, 
chociaż dostęp do niektórych funkcji i obszarów może być ograniczony.  

Twórcy przeglądarek internetowych z reguły umieszczają informacje dotyczące zarządzania 
plikami cookie w swoich produktach w zakładkach "pomoc". Więcej informacji można znaleźć 
klikając poniższe linki: 

• Google Chrome 
• Internet Explorer 
• Mozilla Firefox 
• Safari (komputer stacjonarny) 
• Safari (urządzenia mobilne) 
• Przeglądarka Android 
• Opera 
• Opera Mobile 

W przypadku innych przeglądarek zaleca się zapoznanie się z dokumentacją udostępnioną przez 
twórcę wybranej przeglądarki. 
Można też skorzystać z narzędzi online, takich jak www.aboutads.info/choices albo 
www.youronlinechoices.eu.  
 
 
JAK SIĘ Z NAMI SKONTATKOWAĆ? 



 
W przypadku pytań dotyczących korzystania z plików cookie prosimy o kontakt: 
 
Subway® Group Privacy Office 
C/o Franchise World Headquarters, LLC 
325 Sub Way 
Milford, CT 
06461 
USA 
Numer telefonu:   (203) 877-4281–4281 lub bezpłatny:  1-800-888-4848  
Numer faksu:  (203) 783-7479 
E-mail:  privacy@subway.com 

Jak często aktualizujemy politykę plików cookie? 

Co jakiś czas aktualizujemy naszą politykę plików cookie tak, aby odzwierciedlała zmiany 
wprowadzone w używanych przez nas plikach cookie, lub ze względu na zmiany w otoczeniu 
operacyjnym, prawnym lub regulacyjnym. Zachęcamy do regularnego sprawdzania niniejszej 
Polityki stosowania plików cookie aby pozostać na bieżąco z naszymi zasadami korzystania z 
plików cookie i powiązanych technologii.  

 


