POLITYKA COOKIES I PODOBNYCH TECHNOLOGII

PRZECHOWYWANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH
Korbanek Sp. z O.O. przechowuje Państwa dane na specjalnie chronionych serwerach, które są
zabezpieczane środkami technicznymi i organizacyjnymi zapobiegającymi utracie, zniszczeniu,
dostępowi, modyfikacji lub rozpowszechnianiu Państwa danych przez osoby nieuprawnione. Dostęp
do Państwa danych mają tylko uprawnione osoby, zobowiązane umową współpracy z firmą Korbanek
Sp z O.O. do przestrzegania prawa o przestrzeganiu prawa do ochrony danych oraz osoby
odpowiedzialne za techniczną, handlową lub redakcyjną obsługę serwerów. Podjęliśmy naszym
zdaniem wystarczające środki bezpieczeństwa a na wypadek ich naruszenia mamy przygotowane
odpowiednie procedury. Nie możemy jednak wykluczyć wszystkich zagrożeń wynikających z
udostępniania przez Państwa swoich danych, dlatego zalecamy zachowanie ostrożności.
Przesyłanie stron internetowych oraz Państwa danych na witrynach firmy Korbanek Sp. z O.O.
zasadniczo odbywa się w sposób szyfrowany za pomocą protokołu HTTPS Firma Korbanek Sp. z O.O.
dołożyła wszelkich starań, aby nasza sieć i witryna internetowa były zabezpieczone zgodnie z
najnowszymi standardami zabezpieczeń. Mimo to, przesyłając dane na naszej stronie, podejmujesz
pewne ryzyko, że te dane mogą zostać przechwycone przez osoby niepożądane. Zalecane jest mieć
na uwadze tę kwestię, podejmując decyzję o tym, czy i jakie dane mają być przekazywane drogą
internetową. W przypadku portali, które wymagają osobnej rejestracji i logowania, podczas
przekazywania danych Korbanek Sp. z O.O. stosuje szyfrowanie SSL (Secure Socket Layer).
Wykorzystanie i przekazywanie danych osobowych
Korbanek Sp. z O.O. wykorzystuje Państwa dane osobowe wyłącznie w celu udzielania odpowiedzi na
zapytania lub do realizacji spraw oraz w ramach czynności związanych z administrowaniem witrynami.
Korbanek Sp. z O.O.,bez wyrażenia Państwa wyraźnej zgody, nie będzie wykorzystywać Państwa
danych do celów marketingowych. Bez Państwa wyraźnej zgody firma Korbanek Sp. z O.O. nie
przekaże Państwa danych osobowych osobom trzecim. O ile wymagają tego przepisy prawa lub
decyzja sądu, Korbanek Sp. z O.O. ma obowiązek przekazania Państwa danych upoważnionym
organom.
Analiza danych użytkowników
Gdy odwiedzają Państwo witrynę internetową KORBANEK, automatycznie zbierane są informacje
ogólne (np. o używanej przeglądarce internetowej, liczbie odwiedzin, przeciętnym czasie korzystania,
otwieranych stronach). Informacje te służą do poprawy atrakcyjności, treści oraz funkcjonalności
witryny. Są one gromadzone i analizowane w szczególności do celów statystycznych.

Dodatkowo Korbanek Sp. z O.O. używa na swojej witrynie plików cookie. Są to małe pliki tekstowe
przechowywane na Państwa komputerze i zapisywane przez przeglądarkę. Służą one do poprawy
przyjazności dla użytkownika oraz poprawy efektywności serwisu internetowego. Ze względów
technicznych są one potrzebne przykładowo w celu zapewnienia prawidłowego działania koszyka.
Korbanek Sp. z O.O. używa tzw. „cookies sesyjnych, które są usuwane po zakończeniu sesji
przeglądarki. Ustawienia większości przeglądarek automatycznie akceptują pliki cookie. Użytkownik
ma jednak możliwość wyłączenia opcji ich zapisywania lub też wprowadzenia ustawień, w wyniku
których użytkownik będzie powiadamiany o wysłaniu plików cookie.
Monitorowanie w sieci
Witryna Korbanek używa narzędzi analitycznych firmy google analitics, które umożliwiają analizę
sposobu korzystania z witryny. Podczas Państwa odwiedzin w witrynie Korbanek firma google
analitics gromadzi i analizuje informacje przekazywane przez przeglądarkę. Gromadzenie odbywa się
za pośrednictwem internetowych znaków nawigacyjnych (kodu śledzenia "tracking id"), będących
elementami witryn. Zebrane dane, przechowywane wyłącznie na serwerach google, służą do analizy
danych dotyczących ruchu na stronie. W ramach tego procesu nie zachodzi jednak identyfikacja
tożsamości poszczególnych użytkowników ani powiązanie ich z innymi danymi.
Witryna KORBANEK zawiera odnośniki prowadzące do obcych stron, które nie są objęte niniejszą
polityką prywatności. W przypadku opuszczenia witryny KORBANEK zalecamy dokładne zapoznanie
się z zasadami ochrony danych obowiązującymi na podlinkowanych witrynach, które gromadzą dane
osobowe. Witryna KORBANEK zawiera odnośniki do profili KORBANEK SP. Z O.O. na portalach
Facebook, YouTube i Google+. W przeciwieństwie do wtyczki społecznościowej odnośniki te nie
przekazują żadnych danych do właściciela portalu społecznościowego. Kliknięcie danego odnośnika
powoduje otwarcie nowego okna, w którym wyświetla się profil firmy KROBANEK na Facebooku.
Informacja na temat Państwa danych oraz ich usuwanie
Mają Państwo prawo do uzyskiwania informacji na temat swoich zapisanych danych, a także prawo do
ich korygowania, blokady lub usunięcia. W razie zmiany danych adresowych takich jako kod
pocztowy, adres e-mail czy adres korespondencyjny, mogą Państwo poinformować o tym firmę
KORBANEK, wysyłając wiadomość na adres info@korbanek.pl w celu ich skorygowania lub
aktualizacji. Osobą kontaktową w sprawach związanych z powyższymi uprawnieniami jest
Pełnomocnik firmy KORBANEK ds. danych osobowych.
Kontakt
W razie innych pytań lub wątpliwości dotyczących ochrony danych na Witrynie www.korbanek.pl
prosimy kontaktować się na e-mail: info@korbanek.pl

Mechanizm Cookies w serwisie
Mechanizm Cookies za wyjątkiem usługi Google Analytics nie jest wykorzystywany do pozyskiwania
jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane
w serwisie nie przechowują danych osobowych użytkowników.
Dla niniejszego serwisu przechowujemy następujące pliki Cookies, które tworzone są i istnieją tylko w
określonym odpowiednio czasie. Są one niezbędne dla prawidłowego działania poszczególnych
elementów serwisu.
Nazwa Cookie1
SESS[32-znakowy ciąg alfanumeryczny]

Rodzaj
Sesyjne tj. gromadzone przez
okres trwania sesji zawartej z
przeglądarką internetową.

Cel i zawartość
Przechowuje identyfikator sesji. Jest
niezbędny do przechowania informacji
o fakcie bycia zalogowanym w
serwisie.

sess_id

Sesyjne

Przechowuje identyfikator sesji. Jest
niezbędny do przechowania informacji
o fakcie bycia zalogowanym w
serwisie.
Flaga techniczna zawierająca wartości
0 lub 1. Nie służy do gromadzenia
danych o użytkownikach
Przechowuje identyfikator sesji. Jest
niezbędny do zachowania spójności
wypełnianego wniosku. Zakładane
tylko jeśli połączenie jest szyfrowane
protokołem SSL
wartości 0 lub 1. Nie służy do
gromadzenia danych o użytkownikach.
Opcja będzie dostępna po wdrożeniu
e-sklepu

Sesyjne
Drupal.toolbar.collapsed
JSESSIONID

Sesyjne

has_js

Sesyjne

sklep_korbanek_plSOTeSKLEP_data[global_whis
Sesyjne
hlist_data][0]
Pliki Cookies wykorzystywane przez Google Analytics.
__utmc
Sesyjne
__utmt

Chwilowe - 10 min.

__utma

Stałe – 2 lata od włączenia lub
aktualizacji.

__utmz

Stałe – 6 mc od włączenia lub
aktualizacji.

__utmb

Stałe – 30 min od włączenia
lub aktualizacji.

_ga

Stałe – 2 lata.

_gid

Stałe – 24 h.

_gat

Chwilowe – 1 min.

Służy do określenia czy użytkownik
odwiedzał serwis.
Służy do określenia ilości zapytań na
stronę.
Służy do odróżniania użytkowników i
sesji serwisu. Jest aktualizowane
podczas przesyłania go do Google
Analytics.
Rejestruje źródło przekierowania do
serwisu. Jest aktualizowane podczas
przesyłania go do Google Analytics.
Służy do określenia nowej sesji. Jest
aktualizowane podczas przesyłania go
do Google Analytics.
Służy do odróżniania użytkowników
serwisu.
Służy do odróżniania użytkowników
serwisu.
Służy do określenia ilości zapytań na
stronę.

Szczegóły dotyczące ciasteczek wykorzystywanych przez Google Analytics dostępne są na stronie:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#analyticsjs
Odnośniki do innych stron
Serwis zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady
zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zalecamy by po przejściu na inne strony,
zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Bieżąca polityka prywatności dotyczy tylko
niniejszego serwisu.

Zgoda użytkownika serwisu
Użytkownik wyraża zgodę na dostęp do informacji przechowywanej na jego urządzeniu końcowym
(komputerze, telefonie itp.) lub przechowywanie plików Cookies pochodzących z bieżącej strony w
jego urządzeniu końcowym, za pomocą ustawień zainstalowanego przez niego oprogramowania (tj.
przeglądarki internetowej).
UWAGA! W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu
końcowym użytkownika. Użytkownicy stron WWW 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). Warto pamiętać, że ograniczenia stosowania plików
Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.
Poniżej znajdą Państwo w jaki sposób można zmienić ustawienia dotyczące wykorzystywania plików
Cookies w popularnych przeglądarkach internetowych.
Internet Explorer
Konfiguracja możliwa po otwarciu karty: Prywatność.
W menu przeglądarki należy wybrać: Narzędzia > Opcje internetowe> Prywatność > przycisk:
Zaawansowane > wybrać odpowiednie ustawienia.
Mozilla Firefox
Konfiguracja możliwa po otwarciu karty: Prywatność.
W menu przeglądarki należy wybrać: Narzędzia > Opcje > Prywatność > wybrać odpowiednie
ustawienia.
Google Chrome
W menu (w prawym górnym rogu) wybieramy Ustawienia Google Chrome i pozycję: Ustawienia >
Pokaż ustawienia zaawansowane > w sekcji „Prywatność” wybieramy przycisk „Ustawienia treści” >
następnie wybieramy odpowiednie ustawienia.
Zmiany
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie
modyfikacje do powyższego zapisu.

