POLITYKA PRYWATNOÚCI SERWISU WWW.WIRBET.COM.PL
1. INFORMACJE OGÓLNE.
1.
2.

3.

Operatorem Serwisu www.zb-banasiak.pl jest Zakùad Betoniarski Krzysztof Banasiak, ul. Ostrowska 3, Wtórek,
63-400 Ostrów Wlkp.
Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o u¿ytkownikach i ich zachowaniach w nastêpuj¹cy sposób:
a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b. Poprzez zapisywanie w urz¹dzeniach koñcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
c. Poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www.
Niniejsza Polityka jest dokumentem informacyjnym

2. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES.
1.
2.

Serwis korzysta z plików cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowi¹ dane informatyczne, w szczególnoœci pliki tekstowe, które
przechowywane s¹ w urz¹dzeniu koñcowym U¿ytkownika Serwisu i przeznaczone s¹ do korzystania ze stron
internetowych Serwisu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawieraj¹ nazwê strony internetowej, z której pochodz¹, czas
przechowywania ich na urz¹dzeniu koñcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczaj¹cym na urz¹dzeniu koñcowym U¿ytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskuj¹cym do nich
dostêp jest operator Serwisu lub podmioty z nim wspóùpracuj¹ce.
4. Pliki cookies wykorzystywane s¹ w nastêpuj¹cych celach:
a. tworzenia statystyk, które pomagaj¹ zrozumieã, w jaki sposób U¿ytkownicy Serwisu korzystaj¹ ze stron
internetowych, co umo¿liwia ulepszanie ich struktury i zawartoœci;
b. utrzymanie sesji U¿ytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dziêki której U¿ytkownik nie musi na ka¿dej
podstronie Serwisu ponownie wpisywaã loginu i hasùa;
c. w celu zapamiêtania skùadu koszyka u¿ytkownika w sklepie internetowym,
d. okreœlania profilu u¿ytkownika w celu wyœwietlania mu dopasowanych materiaùów w sieciach
reklamowych, w szczególnoœci sieci Google.
5. W ramach Serwisu stosowane s¹ dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „staùe”
(persistent cookies). Cookies „sesyjne” s¹ plikami tymczasowymi, które przechowywane s¹ w urz¹dzeniu koñcowym
U¿ytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyù¹czenia oprogramowania (przegl¹darki
internetowej). „Staùe” pliki cookies przechowywane s¹ w urz¹dzeniu koñcowym U¿ytkownika przez czas okreœlony
w parametrach plików cookies lub do czasu ich usuniêcia przez U¿ytkownika.
6. Oprogramowanie do przegl¹dania stron internetowych (przegl¹darka internetowa) zazwyczaj domyœlnie dopuszcza
przechowywanie plików cookies w urz¹dzeniu koñcowym U¿ytkownika. U¿ytkownicy Serwisu mog¹ dokonaã zmiany
ustawieñ w tym zakresie. Przegl¹darka internetowa umo¿liwia usuniêcie plików cookies. Mo¿liwe jest tak¿e
automatyczne blokowanie plików cookies Szczegóùowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja
przegl¹darki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mog¹ wpùyn¹ã na niektóre funkcjonalnoœci dostêpne na stronach
internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urz¹dzeniu koñcowym U¿ytkownika Serwisu i wykorzystywane mog¹ byã równie¿ przez
wspóùpracuj¹cych z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów, a tak¿e operatorów pùatnoœci.
9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatnoœci tych firm, aby poznaã zasady korzystania z plików cookie
wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatnoœci Google Analytics
10. Pliki cookie mog¹ byã wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególnoœci sieã Google, do wyœwietlenia reklam
dopasowanych do sposobu, w jaki u¿ytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mog¹ zachowaã informacjê o œcie¿ce
nawigacji u¿ytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
11. W zakresie informacji o preferencjach u¿ytkownika gromadzonych przez sieã reklamow¹ Google u¿ytkownik mo¿e
przegl¹daã
i
edytowaã
informacje
wynikaj¹ce
z
plików
cookies
przy
pomocy
narzêdzia:
https://www.google.com/ads/preferences/

4. LOGI SERWERA.
1.

2.

Informacje o niektórych zachowaniach u¿ytkowników podlegaj¹ logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te s¹
wykorzystywane wyù¹cznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej
obsùugi œwiadczonych usùug hostingowych.
Przegl¹dane zasoby identyfikowane s¹ poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mog¹ podlegaã:
a. czas nadejœcia zapytania,
b. czas wysùania odpowiedzi,
c. nazwê stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokóù HTTP,
d. informacje o bùêdach jakie nast¹piùy przy realizacji transakcji HTTP,
e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez u¿ytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejœcie
do Serwisu nast¹piùo przez odnoœnik,
f.
informacje o przegl¹darce u¿ytkownika,
g. Informacje o adresie IP.

3.
4.

Dane powy¿sze nie s¹ kojarzone z konkretnymi osobami przegl¹daj¹cymi strony.
Dane powy¿sze s¹ wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

5. UDOSTÆPNIENIE I POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH.
1.
2.
3.

Dane podlegaj¹ udostêpnieniu podmiotom zewnêtrznym wyù¹cznie w granicach prawnie dozwolonych.
Dane umo¿liwiaj¹ce identyfikacjê osoby fizycznej s¹ udostêpniane wyù¹czenie za zgod¹ tej osoby.
Operator mo¿e mieã obowi¹zek udzielania informacji zebranych przez Serwis upowa¿nionym organom na podstawie
zgodnych z prawem ¿¹dañ w zakresie wynikaj¹cym z ¿¹dania.

6. ZARZ¥DZANIE PLIKAMI COOKIES – JAK W PRAKTYCE WYRAÝAÃ I COFAÃ ZGODÆ?
1.

Jeœli u¿ytkownik nie chce otrzymywaã plików cookies, mo¿e zmieniã ustawienia przegl¹darki. Zastrzegamy, ¿e
wyù¹czenie obsùugi plików cookies niezbêdnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeñstwa, utrzymania
preferencji u¿ytkownika mo¿e utrudniã, a w skrajnych przypadkach mo¿e uniemo¿liwiã korzystanie ze stron www

