POLITYKA COOKIES
Dla zapewnienia odpowiedniej funkcjonalności serwis internetowy ascworkers.pl może używać
plików Cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej lub urządzeniach można zmienić
ustawienia dotyczące Cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu
Cookies.
I. Definicje
1. Administrator - oznacza „ASC WORKERS” - Dariusz Kłapiński, ul.Piłsudskiego 31 C, 58160 Świebodzice wpisanego do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Świebodzice
ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 3942/99, NIP: 884-183-57-99, Regon:
891060696, która udostępnia informacje w serwisie internetowym ascworkers.pl
2. Serwis - oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy,
działający w domenie ascworkers.pl
3. Użytkownik - oznacza osobę, która korzysta z Serwisu.
4. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem którego Użytkownik
uzyskuje dostęp do Serwisu.
5. Cookies - oznacza niewielkie pliki tekstowe (cookies) oraz inne dane informatyczne o
funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies (inne technologie) zapisywane i
przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron
internetowych Serwisu, a następnie z nich odczytywane przy wizycie na stronach
internetowych Serwisu. Cookies mogą być zamieszczane przez Administratora i są
związane z udostępnianiem informacji przez Administratora za pośrednictwem Serwisu lub
mogą być zamieszczane przez podmioty trzecie za pośrednictwem strony internetowej
Serwisu [czym są pliki cookies zobacz także tutaj].
II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies
1. Serwis może wykorzystywać dwa typy plików Cookies:
• Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do
momentu zakończenia sesji przez daną przeglądarkę internetową. Zapisane
informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies
sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych
informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
• Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do
momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki internetowej lub
wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika.
Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych
osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
2. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich
na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies
1. Serwis wykorzystuje Cookies w szczególności w następujących celach:
• dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
• tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób
Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu za pośrednictwem
narzędzi analitycznych
• dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu treści reklamowych do
zainteresowań Użytkowników;
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IV. Możliwość modyfikacji warunków zapisu i przechowywania Cookies lub uzyskiwania
dostępu do Cookies
1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików
Cookies, określając warunki ich zapisu, przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików
Cookies na Urządzeniu Użytkownika. Zmiany ustawień Użytkownik może dokonać za
pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji Urządzenia.
Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować
automatyczną obsługę plików Cookies albo informować o każdorazowym zapisie Cookies
na Urządzeniu Użytkownika.
2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies zapisane i przechowywane w
Urządzeniu korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
Funkcje te można najczęściej odnaleźć w zakładce „narzędzia” -> „opcje”.
3. Ograniczenie albo wyłączenie stosowania i obsługi plików Cookies może wpłynąć na
niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
4. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zapisywanie, przechowywanie i
uzyskiwanie dostępu do plików cookies na Urządzeniu Użytkownika przez inne strony
internetowe dostępne dla Użytkownika dzięki odnośnikom (linkom) umieszczonym na
stronach internetowych Serwisu.
Więcej informacji nt.plików cookies znajdziesz na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl

