Polityka prywatności strony ZUP EMITER Sp.J. Stanisław Bieda Piotr Lis
www.emiter.com/ emiter.com/ eds.emiter.com/www.edes.emiter.com
związana z cookies
(REALIZACJA OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z ART. 173 i 174 USTAWY Z
DNIA 16 LIPCA 2004 R. PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE (Dz. U. Nr 171, poz.
1800 z późn. zm.)
ZUP EMITER Sp.J. Stanisław Bieda Piotr Lis (ZUP EMITER) przywiązuje szczególną wagę do
poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających strony internetowe ZUP EMITER
tj. www.emiter.com/ emiter.com/ eds.emiter.com/ www.edes.emiter.com. oraz
jakichkolwiek stron internetowych, stron markowych na platformach podmiotów trzecich
(takich jak Facebook czy YouTube). Gromadzone, w dziennikach logów, dane są
wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów statystycznych oraz administrowania
serwisem/stronami. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron ZUP EMITER.
Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek
trzeciej strony.
I.
Korzystanie ze stron internetowych ZUP EMITER tj. www.emiter.com/emiter.com/
eds.emiter.com/ www.edes.emiter.com jest związane z przechowywaniem przez ZUP
EMITER informacji i uzyskiwaniem przez ZUP EMITER dostępu do informacji
przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika przy
zastosowaniu plików cookies. Jeżeli użytkownik nie zgadza się na używanie przez strony
ZUP EMITER z plików "cookie" w opisany w tej Polityce sposób, powinien zmienić
ustawienia swojej przeglądarki lub zrezygnować z użytkowania stron ZUP EMITER.
II.
1. Ciasteczka (Cookies) – są to nieduże dane informatyczne (pliki tekstowe),
wysyłane przez serwer WWW, a następnie zapisywane na komputerze
użytkownika, najczęściej na twardym dysku. Domyślne parametry ciasteczek
umożliwiają odczyt informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je
wygenerował. Ciasteczka stosuje się zazwyczaj w przypadku statystyki odwiedzin,
w tym monitorowania aktywności odwiedzin naszych użytkowników, sond, stron
mających możliwość logowania, reklam, sklepów internetowych. Cookies zazwyczaj
zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich
na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2. W ramach strony 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, opuszczenia strony internetowej 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.
III.
Przechowywanie i dostęp do informacji następuje głównie w celach statystycznych tj.
statystyki odwiedzin i monitorowania aktywności odwiedzin naszych użytkowników, jak
również do badania prawidłowego funkcjonowania wszystkich funkcji użytych na stronach

ZUP EMITER w celu ich ciągłego ulepszania. Pliki "cookie" mogą również być używane do
ułatwienia interakcji użytkownika ze stronami ZUP EMITER.
IV.
Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian
konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika i
oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Użytkownik wyraża zgodę
zgodę,
odę na
przechowywanie informacji przez ZUP EMITER lub uzyskiwanie dostępu do informacji
przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym przez ZUP EMITER, za
pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego
telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym.
V.
Użytkownik ma możliwość wycofania zgody w każdym czasie, w sposób prosty i wolny od
opłat a także określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej
informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym
przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym. Określenie/zmiana warunków
przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji następuje poprzez zmiany
dotyczące obsługi plików cookies od strony przeglądarki Internetowej.
Poniżej instrukcja jak wyłączyć obsługę plików cookies w dwóch przykładowych
przeglądarkach: Internet Explorer i Mozilla Firefox.
Internet Explorer:
IE 7 lub 8:
•
•
•
•
•
•
•

1. Narzędzia ==> Opcje internetowe
2. Kliknij kartę Prywatność.
3. Kliknij przycisk Zaawansowane.
4. W miejscu Pliki cookie zaznacz opcję „Zastąp automatyczną obsługę plików
cookie”.
5. W miejscu „Pliki cookie tej samej firmy” zaznacz opcję „Zaakceptuj” lub
„Monituj”.
6. W miejscu „Pliki cookie innych firm” zaznacz opcję „Zaakceptuj” lub „Monituj”.
7. W oknie Opcje internetowe kliknij OK, aby zaakceptować i zamknąć okno.

IE 6:
•
•
•
•
•
•

1. Narzędzia ==> Opcje internetowe
2. Kliknij przycisk Zaawansowane.
3. Wybierz opcję „Zastąp automatyczną obsługę plików cookie”.
4. W miejscu „Pliki cookie tej samej firmy” zaznacz „Zaakceptuj” lub „Monituj”.
5. W miejscu „Pliki cookie innych firm” zaznacz „Zaakceptuj” lub „Monituj”.
6. W oknie Opcje internetowe kliknij OK, aby zaakceptować i zamknąć okno.

Mozilla Firefox:
Mozilla Firefox:

•
•
•
•
•

1. Narzędzia ==> Opcje.
2. Kliknij Prywatność.
3. Wybierz opcję Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”.
4. Zaznacz „Akceptuj ciasteczka z innych witryn niż odwiedzane”, w celu
włączenia, lub usuń zaznaczenie w celu wyłączenia obsługi plików cookie.
5. Zatwierdź klikając OK.

VI.
Administrator strony informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć
na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych ZUP EMITER.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest sekcji „Pomoc” w menu
przeglądarki internetowej.
VII.
ZUP EMITER korzysta z usług dostawców, którzy także mogą zapisywać pliki "cookie" w
naszym imieniu, gdy użytkownik odwiedza strony ZUP EMITER. Pozwalają one im na
dostarczanie usług, które zapewniają użytkownikowi dostawcy. Gdy użytkownik odwiedza
strony ZUP EMITER może otrzymywać pliki "cookie" pochodzące od podmiotów trzecich –
ich stron internetowych lub domen (np. od Google). Więcej informacji na temat tych
plików "cookie" znajduje się na poszczególnych stronach internetowych podmiotów
trzecich, gdzie również można dokonać ich zablokowania.

