POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKI „COOKIES”
Niniejsza „Polityka prywatności” określa zasady zbierania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych oraz plików
cookies przez serwis internetowy dostępny pod adresem www.easca.pl , prowadzony przez firmę:
„ESSA Jerzy Długosz, Krzysztof Cisek Spółka Jawna” z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Jana Robaka 7,
NIP: 813-10-10-463 , REGON: 690239590, KRS: 0000010390.

Pliki z logami
Tak jak większość innych serwisów i witryn internetowych, również nasze serwisy zbierają i wykorzystują dane zawarte w
plikach logów. Informacje z plików logów zawierają Twój numer IP, nazwę sieciową komputera (host), Twojego dostawcę
Internetu, przeglądarkę, z której korzystasz (na przykład Internet Explorer lub Mozilla Firefox), czas jaki spędzasz na
stronie, oraz które strony otwierasz, korzystając z naszego serwisu.

Polityka Plików Cookies
1. Nasz serwis internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w
plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w
urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron naszego serwisu internetowego. Cookies
zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz
unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym pliki cookiem na urządzeniu końcowym użytkownika tego serwisu oraz uzyskującym do
nich dostęp jest operator serwisu – firma ESSA Sp. J. z siedzibą pod adresem: ul. Jana Robaka 7, 35-230 Rzeszów.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron
internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić
stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych
serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji użytkownika serwisu (gdy jest stosowane logowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej
podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
5. W ramach serwisu internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz
„stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
użytkownika do czasu wylogowania się przez niego, opuszczenia strony internetowej serwisu lub wyłączenia
oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika
przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

6. W ramach naszego serwisu internetowego mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki
Cookiem, wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie
uwierzytelniania w ramach serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację
interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki,
wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich
zainteresowań;
f) pliki cookies wykorzystywane do przechowywania informacji o użytkowniku - własne cookies - wymagane podczas
rejestracji, logowania, wysyłania zamówienia, wysyłania zapytania przez formularz kontaktowy i korzystania z serwisu jako
osoba zalogowana (mogą to być informacje jak: imię, nazwisko, adres strony, adres IP, adres email, nick na forum, itp.);
g) pliki cookies do celów statystycznych - zewnętrzne cookies - Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z
siedzibą w USA).
7. W wielu przypadkach, oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)
domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu
internetowego mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać
zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki
internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe
informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki
internetowej).
8. Operator tego serwisu internetowego informuje, że ograniczenia stosowania plików Cookiem, mogą wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na stronach internetowych tego serwisu.
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu mogą być również wykorzystywane przez
współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów.

OBSŁUGA PLIKÓW COOKIES W PRZEGLĄDARKACH INTERNETOWYCH
Jeśli cenisz swoją prywatność i nie zależy Ci na korzystaniu z powyższych funkcji serwisu, to możesz wyłączyć obsługę
ciastek w swojej przeglądarce. Sposób zmiany ustawień plików cookies może różnić się w zależności od przeglądarki
internetowej, z której korzysta użytkownik. Informacje na temat plików cookies znajdują się w zakładce "Pomoc" w każdej
przeglądarce internetowej, a także na stronie http://www.aboutcookies.org
Pliki cookies w przeglądarkach internetowych.
W opcjach przeglądarki należy wybrać opcję odpowiadającą za ustawienia prywatności:
Google Chrome
Domyślne ustawienia przeglądarki Google Chrome zezwalają na przechowywanie cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
kliknąć w menu "Ustawienia Google Chrome" i wybrać opcję "Ustawienia";
kliknąć w "Pokaż ustawienia zaawansowane" na dole strony;
wybrać opcję "Ustawienia treści" w opcjach "Prywatność";
wybrać żądane ustawienia;
aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Zarządzaj wyjątkami" i wybrać własne
ustawienia dla witryn;
aby zatwierdzić zmiany należy kliknąć w przycisk "Gotowe".

Microsoft Internet Explorer
Domyślne ustawienia przeglądarki Microsoft Internet Explorer zezwalają na przechowywanie plików cookies, ale blokują
pliki, które mogą pochodzić z serwisów niestosujących polityki prywatności. Aby zmienić ustawienia należy:
kliknąć w menu "Narzędzia" i wybrać "Opcje Internetowe";
wybrać zakładkę "Prywatność";
za pomocą suwaka określić żądany poziom ustawień (najwyższy blokuje cookies całkowicie, najniższy zezwala na
przechowywanie wszystkich cookies);

LUB:
kliknąć przycisk "Zaawansowane" i samodzielnie wybrać żądane ustawienia;
aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Witryny" i wybrać własne ustawienia dla
witryn;
zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku "OK".
Mozilla Firefox
Domyślne ustawienia przeglądarki Mozilla Firefox zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia
należy:
kliknąć w menu "Narzędzia" (w innych wersjach: kliknąć przycisk "Firefox") i wybrać "Opcje";
następnie wybrać zakładkę "Prywatność" i zaznaczyć żądane ustawienia;
aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Wyjątki" i wybrać własne ustawienia dla
witryn;
zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku "OK".
Opera
Domyślne ustawienia przeglądarki Opera zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
kliknąć w "Preferencje", wybrać opcję "Zaawansowane", a następnie "Ciasteczka";
zaznaczyć żądane ustawienia;
aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy wejść na wybraną stronę internetową, kliknąć na niej
prawym przyciskiem myszy, wybrać polecenie "Preferencje dla witryn" i przejść do karty "Ciasteczka" a następnie
wprowadzić pożądane ustawienia;
zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku "OK".

Safari
Domyślne ustawienia przeglądarki Safari zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
w menu "Safari" wybrać opcję "Preferencje";
kliknąć ikonę "Prywatność";
zaznaczyć żądane ustawienia;
aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Szczegóły" i wybrać własne ustawienia dla
witryn.

Cookies w programie Adobe Flash Player
Oprogramowanie Adobe Flash Player używane jest w celu umożliwienia użytkownikowi dostępu do multimedialnych danych
(podcasty mp3, filmy wideo, inne dane), przekazów strumieniowych (transmisje "na żywo"), programów takich jak, np. gry
internetowe (w które można grać w przeglądarce internetowej), a także do dostarczenia użytkownikowi reklamy.
Oprogramowanie Adobe Flash Player również używa plików cookies. Dostęp do nich możliwy jest dzięki mechanizmowi na
stronie internetowej Adobe:
http://www.macromedia.com/support/documentation/pl/flashplayer/help/settings_manager07.html

Inne dane zbierane przez nasze serwisy internetowe
1. Nasze strony internetowe zostały zaprojektowana w taki sposób, aby można je było odwiedzać bez konieczności
identyfikacji lub ujawniania danych osobowych.
a) Dane zbierane podczas dokonywania zamówienia w sklepie
W przypadku dokonywania zakupów w sklepie internetowym zbierane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres
pocztowy, numer telefonu, adres IP, adres poczty elektronicznej oraz numer NIP (dla firm).
b) Dane zbierane w innym celu
Sklep internetowy zbiera dane Klientów (nick, pseudonim), którzy dobrowolnie umieszczają opinie i komentarze na stronie
sklepu. Sklep zbiera również dane (adres poczty elektronicznej, numer telefonu) w celu przekazywania informacji
handlowych lub w celach marketingowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę (np. korzystając z newslettera).
c) Forum internetowe
Forum internetowe zbiera dane użytkownika podczas jego rejestracji, dodawania nowych tematów i odpowiedzi. Użytkownik
przekazuje nam wówczas swój adres IP, adres e-mail, a wszystkim odwiedzającym forum, swój nick (pseudonim).

2. Sposób wykorzystywania danych przez sklep internetowy
Dane zbierane przez bezpośredni kontakt Klienta ze sklepem internetowym mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu
prowadzenia korespondencji z Klientem, odpowiedzi na jego pytania, udzielenia informacji. Dane zbierane przez sklep
internetowy podczas dokonywania zakupów (pkt. 1a) służą wyłącznie do realizacji złożonego zamówienia, a co za tym idzie,
mogą być one przekazane innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie, operatorzy płatności, serwisy aukcyjne. Ilość
przekazywanych danych ograniczona jest wówczas do wymaganego minimum. Dane mogą być również wykorzystywane w
celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144
poz. 1204) lub w celach marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883),
jeżeli Klient wyraził na to zgodę (pkt. 1b). Zgoda ta może zostać wycofana przez Klienta w każdej chwili. Opinie i
komentarze umieszczone przez Klientów na stronie internetowej sklepu mogą zostać użyte w celu promocji sklepu lub
produktów znajdujących się w jego ofercie. Podane przez Klienta dane osobowe mogą zostać przekazane organom władzy
publicznej na mocy przepisów prawa.
3. Uprawnienia Klientów / Użytkowników
Klient naszego sklepu lub użytkownik każdego naszego serwisu internetowego ma prawo dostępu do swoich danych
osobowych w celu ich uzupełnienia lub uaktualnienia. Zawsze może również zażądać zaprzestania przetwarzania lub
wykorzystywania, a także usunięcia swoich danych osobowych. Szczegółowe regulacje w tym zakresie zawarte są w
ustawie o ochronie danych osobowych.

4. Zabezpieczenie danych
Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby zapewnić ochronę udzielanym przez Klienta informacjom i danym osobowym,
przekazanym podczas korzystania ze sklepu, forum lub pozostałych naszych serwisów internetowych. Dane osobowe nigdy
nie są przez nas sprzedawane ani przekazywane osobom trzecim. Wszystkie zbiory danych osobowych są zgłoszone i
zarejestrowane w Głównym Inspektoracie Ochrony Danych Osobowych.
Wszelkie pytania dotyczące polityki prywatności prosimy kierować na adres: info@essa.com.pl

