Polityka w zakresie plików cookies
Co to są pliki cookies?
Cookie to niewielki plik danych, który jest przechowywany na Twoim komputerze w przeglądarce internetowej,
kiedy odwiedzane są pewne strony internetowe. Plik cookie nie zawiera ani nie zbiera informacji w oderwaniu,
ale wtedy, gdy są odczytywane przez serwer poprzez przeglądarkę internetową. Może podawać pewne
informacje w celu ułatwienia obsługi bardziej przyjaznej dla użytkownika, co obejmuje np. wykrywanie błędów,
automatyczne stosowanie wyborów dokonywanych wcześniej przez użytkownika, rejestrowanie preferencji
użytkownika, czy zbieranie danych do celów statystycznych. Plik cookie nie spowoduje szkód na Twoim
komputerze, zaś w wyniku korzystania z tej witryny nie są gromadzone żadne informacje zawierające dane
osobowe. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, w jaki sposób pliki cookies są wykorzystywane na tej
stronie przejdź do rozdziału W jaki sposób używamy plików cookies.
W większości przeglądarek internetowych (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari i Google Chrome) pliki
cookies są automatycznie aktywowane. Możesz zdecydować, czy i w jakim stopniu pliki cookies będą miały
dostęp do Twojego komputera, zmieniając ustawienia przeglądarki, której używasz. Przejdź do
rozdziału Zarządzanie plikami cookies, w którym możesz dowiedzieć się, jak należy wybierać i zmieniać swoje
ustawienia plików cookies. Musisz pamiętać, że jeżeli nie wprowadzasz żadnych zmian, będzie to oznaczało, że
akceptujesz domyślne ustawienia przeglądarki i zgadzasz się na działanie plików cookies. Jeżeli się nie zgadzasz,
zmień ustawienia swojej przeglądarki i ogranicz lub zablokuj pliki cookies.
Jeżeli nie chcesz aktywować plików cookies, nadal możesz przeglądać tę stronę, jednak pewne jej funkcje /
elementy mogą być ograniczone.
Przedstawione informacje stanowią część naszych działań mających na celu podporządkowanie się najnowszym
przepisom i upewnienie się, że prezentujemy otwartą i uczciwą postawę w kwestii prywatności użytkownika.
Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zapoznaj się z naszą Strategią w zakresie ochrony prywatności.
W jaki sposób używamy plików cookies
Możesz zauważyć różne rodzaje plików cookies generowanych podczas Twojej wizyty na tej stronie
internetowej. Używamy trzech rodzajów takich plików:
- pliki cookies sesyjne, który są automatycznie usuwane po każdej wizycie.
- pliki cookies stałe, które pozostaną na miejscu podczas wielokrotnych wizyt na tej stronie.
- pliki cookies innych firm używane przez współpracujące z nami strony internetowe, które są wbudowane w
obrębie naszej witryny lub z którymi się łączymy.
Pliki cookies sesyjne
Umożliwiają wykonywanie podstawowych funkcji na stronie, takich jak zapamiętywanie powtarzającego się
punktu w polu formularza w trakcie sesji przeglądania strony. Poza tym są one pomocne, gdyż ograniczają
potrzebę przesyłania informacji w Internecie. Nie są przechowywane na Twoim komputerze i wygasną, kiedy
zakończysz swoją sesję przeglądania strony.
[Tabela stosownych punktów, które temu odpowiadają – pełny zespół sześciu techników do potwierdzenia]
Pliki cookies stałe
Umożliwiają nam rozpoznawanie anonimowych osób powracających na stronę. Poprzez dopasowanie
anonimowego identyfikatora, generowanego losowo, możemy pobrać zapis określonych informacji związanych
z wyszukiwaniem, dotyczących np. tego, jak dana osoba trafiła na tę stronę, oglądanych przez nią stron,

wybieranych opcji oraz drogi obranej podczas oglądania tej witryny. Poprzez monitorowanie tych informacji
możemy dokonywać ulepszeń na stronie, co obejmuje naprawę błędów i poprawę treści.
Korzystamy z program Adobe SiteCatalyst, aby analizować używanie strony, interakcje stron oraz ścieżki
przeglądania naszych witryn. Są one znane jako „metryka strony internetowej” lub „analityka”. W ramach tego
procesu nie rejestrujemy żadnych informacji osobistych.
Pliki cookies innych firm
Kiedy odwiedzasz naszą stronę, możesz zauważyć pewne pliki cookies, które nie są związane z firmą Jacobs
Douwe Egberts PL Sp. z o.o. Jeżeli przejdziesz dalej do strony, która zawiera wbudowaną treść, np. z Facebooka
lub YouTube, możesz otrzymać pliki cookies z tamtych stron internetowych. Nie kontrolujemy generowania
tych plików cookies, dlatego sugerujemy indywidualne sprawdzanie stron internetowych innych firm, aby
uzyskać więcej informacji na temat używanych przez nie plików cookies i sposobów zarządzania nimi.

Zarządzanie plikami cookies
Aby aktywować lub zablokować pliki cookies
Jeżeli nie znasz rodzaju i wersji przeglądarki internetowej, której używasz, aby uzyskać dostęp do Internetu,
kliknij „Pomoc” w górnej części okna przeglądarki, a następnie kliknij „O”. Wówczas ukażą się odpowiednie
informacje, których potrzebujesz.
Internet Explorer
Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0
Kliknij na „Narzędzia” w górnej części okna przeglądarki i wybierz „Opcje internetowe”, a następnie kliknij
zakładkę „Prywatność”. Upewnij się, że Twój wskaźnik prywatności jest ustawiony na poziomie „średnim” lub
poniżej, który następnie uaktywni pliki cookies w Twojej przeglądarce. Ustawienia powyżej poziomu średniego
zablokują pliki cookies.
Google Chrome (najnowsza wersja)
Kliknij na ikonkę z kluczem maszynowym, która znajduje się w prawym górnym rogu okna Twojej przeglądarki i
wybierz „Ustawienia”. Kliknij opcję „Pokaż ustawienia zaawansowane” na dole i znajdź zakładkę „Prywatność”.
Kliknij „Ustawienia treści” i w zakładce „cookies” na górze wybierz opcję „Zezwalaj na przechowywanie danych
lokalnie”, aby uaktywnić pliki cookies. Aby je zablokować, zaznacz opcje „Blokuj próby umieszczenia na
komputerze danych z witryn”, „Zablokuj pliki cookies i dane z witryn innych firm” oraz „Usuwaj pliki cookies
oraz inne dane witryn i wtyczek, kiedy zamykam przeglądarkę”.
Mozilla Firefox
Kliknij na „Narzędzia” w górnej części okna przeglądarki i wybierz „Opcje”. Następnie wybierz ikonkę
prywatności na górze nakładki, która się pojawi. Zaznacz opcję „Akceptuj pliki cookies z witryn”, aby aktywować
cookies. Jeżeli chcesz zablokować pliki cookies, usuń zaznaczenie z tego pola.
Safari
Kliknij na ikonkę z kółkiem zębatym, która znajduje się w prawym górnym rogu okna przeglądarki i wybierz
„Preferencje”. Kliknij na ikonkę „Prywatność” na górze nakładki, która się pojawi. Zaznacz opcję „Zablokuj pliki
cookies innych firm i reklamowe”. Jeżeli chcesz zupełnie zablokować pliki cookies, zaznacz pole „Nigdy”.

