O nas
Firma Jaszpol przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników
odwiedzających serwisy internetowe należące do spółki Jaszpol.
Niniejsza zakładka poświęcona jest naszej polityce zarządzania plikami cookie. Znajdują się
w niej informacje na temat pochodzenia i sposobu wykorzystania informacji dotyczących
korzystania z serwisu, które są zapisywane w Twojej przeglądarce za pomocą plików cookie.
Polityka zarządzania jest ważna z Twojego punktu widzenia jako użytkownika serwisu (w
celu zapewnienia pozytywnej opinii o korzystaniu z serwisu oraz zwiększenia Twojego
zaufania do oferowanych przez nas usług), a także z punktu widzenia właściciela serwisu,
którego celem jest udzielenie precyzyjnej i wyczerpującej odpowiedzi na pytania
użytkowników dotyczące sposobu wykorzystania plików cookie z jednoczesnym
uwzględnieniem ich życzeń w tym zakresie.
W czasie gdy korzystasz z treści zamieszczonych w serwisie, informacje dotyczące sposobu
korzystania z serwisu za pomocą danego urządzenia końcowego (komputer osobisty, tablet,
smartfon, itp.) mogą być zapisywane w plikach „cookie”, które są zapisywane w pamięci
urządzenia, pod warunkiem, że wyraziłeś na to zgodę zaznaczając odpowiednią opcję w
swojej przeglądarce (wybór ten można zmienić w dowolnym momencie).

Co to jest plik cookie i do czego służy?
Plik cookie (lub ciasteczko) to plik tekstowy, który może być zapisywany z zastrzeżeniem
możliwości zablokowania cookie przez użytkownika, w odpowiednim obszarze pamięci
(twardego dysku) Twojego urządzenia (komputera osobistego, tabletu ....) w momencie
korzystania z serwisu internetowego za pośrednictwem przeglądarki. Plik ten jest przesyłany
przez serwis (witrynę) internetowy do Twojej przeglądarki. Każdy plik cookie posiada
anonimowy identyfikator i pozwala swojemu nadawcy zidentyfikować urządzenie, w którego
pamięci został zapisany przez określony czas. Plik cookie nie pozwala na zidentyfikowanie
osoby fizycznej.

Kategorie plików cookie wykorzystywane przez Jaszpol
W ramach serwisu internetowego firmy Jaszpol stosowane są następujące rodzaje plików
cookies:
a) „Niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach
serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających
uwierzytelnienia w ramach serwisu internetowego;
b) „Wydajnościowe” pliki cookies – te „ciasteczka” pomogą Tobie zaoszczędzić czas poprzez
zwiększenie szybkości działania strony internetowej;
c) „Funkcjonalne” pliki cookies – te ciasteczka pomogą przechowywać Twoje preferencje na
temat treści, które chcesz otrzymywać w prosty i łatwy sposób.
d) „Reklamowe” pliki cookies – te ciasteczka są niezbędne do oferowania Państwu promocji i
ofert dopasowanych do Twoich potrzeb.

Zarządzanie plikami cookie przesyłanymi przez serwis
internetowy firmy Jaszpol
Wybierając odpowiednie opcje w ustawieniach przeglądarki internetowej możesz tak ją
skonfigurować, aby za każdym razem, jeszcze przed zapisaniem pliku cookie w pamięci
urządzenia, pytała Cię o decyzję.
Poniżej zostały zamieszczone linki do witryn internetowych zawierających informacje
pomocne przy samodzielnej konfiguracji Twojej przeglądarki:
Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/pl-PL/windows-vista/Block-or-allowcookies
Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
Safari™: http://www.apple.com/pl/support/
Firefox™:
https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85c
zanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/pl/cookies.html
Po zapisaniu wprowadzonych ustawień nasz serwis będzie zapisywał i odczytywał z Twojego
urządzenia wyłącznie pliki cookie, na których obsługę wyraziłeś zgodę. Cookie zapisane w
pamięci urządzenia przed zmianą ustawień pozostaną na nim zapisane, lecz będziesz miał
możliwość ich usunięcia z poziomu ustawień przeglądarki.
Pragniemy podkreślić, że Twoje preferencje dotyczące obsługi plików cookie są zapisywane
w postaci pliku cookie, co oznacza, że:
a) Jeżeli usuniesz ze swojego urządzenia wszystkie cookie, będziesz zmuszony powtórnie
określić swoje preferencje dotyczące ich obsługi,
b) Będziesz zmuszony uaktualniać swoje preferencje w przypadku zmiany urządzenia,
modyfikacji profilu lub użycia innej przeglądarki.

Co oznacza wyłączenie obsługi plików cookie?
Jeżeli wyłączysz obsługę plików cookie w swoim urządzeniu lub usuniesz z urządzenia pliki
wcześniej na nim zapisane, stracisz możliwość korzystania z pewnych funkcjonalności, które
są niezbędne do poruszania się po niektórych zakładkach witryn należących do firmy Jaszpol.
Będzie tak w przypadku, gdy spróbujesz uzyskać dostęp do treści lub usług, które wymagają
rozpoznania użytkownika, a także w przypadku, gdy właściciel strony nie będzie w stanie
określić parametrów technicznych niezbędnych do poprawnej współpracy z urządzeniem,
takich jak typ zainstalowanej przeglądarki, jej ustawienia języka i wyświetlania, a także kraj,
w którym Twoje urządzenie jest podłączone do Internetu.
W takich przypadkach firma Jaszpol nie ponosi żadnej odpowiedzialności za następstwa
pogorszenia jakości świadczonych usług, na skutek braku możliwości zapisywania i
odczytywania przez firmę Jaszpol plików cookie niezbędnych do prawidłowego
funkcjonowania witryny, które zostały usunięte z urządzenia lub których obsługa została
wyłączona przez użytkownika.

