POLITYKA PLIKÓW COOKIES
AASA POLSKA S.A.
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1. O nas
Witamy na stronie internetowej Aasa Polska („Strona Aasa”)., której administratorem jest Aasa Polska S.A. (dalej
jako „Aasa”) z siedziba przy ul. Hrubieszowskiej 2, 01-209 Warszawa (22 460 03 00, info@aasapolska.pl).
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, prosimy o
zapoznanie się z niniejszą Polityką lub skontaktowanie się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem
adresu email iod@aasapolska.pl.

2. Co to są pliki cookies i do czego służą?
Pliki cookie to niewielki plik tekstowy, który jest zapisywany na Twoim urządzeniu, gdy odwiedzasz Stronę Aasa.
Pliki te są przesyłane przez serwis internetowy do przeglądarki. Każdy plik cookie posiada anonimowy
identyfikator i pozwala zidentyfikować urządzenie, w którego pamięci został zapisany przez określony czas (czas,
po którym dany plik cookie zostanie usunięty). Pliki cookies są zapisywane w celu rozpoznania Twojego
urządzenia, poznania Twoich preferencji, a także zbierania informacji na temat Twoich wcześniejszych działań na
Stronie Aasa.

3. Jakich plików cookies używamy?
Możemy używać następujących rodzajów plików cookies:

•

•

•
•

Sesyjne pliki cookies – są to informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu
zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Te pliki cookies są niezbędne, aby
niektóre funkcjonalności Strony Aasa działały poprawnie.
Stałe pliki cookies – dzięki nim korzystanie ze Strony Aasa jest łatwiejsze (np. zapamiętują wybraną
rozdzielczość, układ treści). Mogą być wykorzystywane do różnych celów, w tym do zapamiętywania
Twoich preferencji i wyborów podczas korzystania ze strony internetowej. Te pliki cookies pozostają
pamięci przeglądarki przez dłuższy okres.
Własne pliki cookies (first party cookies) – są zapisywane przez obecnie przeglądaną stronę
internetową. Służą poprawie jakości korzystania ze Strony Aasa.
Pliki cookies stron trzecich (third party cookies) - są wykorzystywane prze strony trzecie, jak np. portale
społecznościowe, w celu śledzenia Twoich wizyt na różnych stronach internetowych, na których
zamieszczają reklamy.

Pliki cookies używane przez Stronę Aasa można podzielić na następujące kategorie:

A. Niezbędne pliki cookies,
B. Analityczne pliki cookies,
C. Marketingowe pliki cookies.

A. Niezbędne pliki cookies
Niezbędne pliki cookies obejmują ściśle niezbędne pliki cookies, których używamy do funkcjonowania Strony Aasa
oraz funkcjonalne pliki cookie, które pomagają w działaniu i projektowaniu Strony Aasa. Ulepszają one
funkcjonalność Strony Aasa, a także umożliwiają jej personalizację.
Niezbędne pliki cookie są ustawiane wyłącznie w odpowiedzi na podejmowane przez Ciebie działania. Działania
te stanowią żądanie świadczenia usług, w tym ustawienie Twoich preferencji dotyczących prywatności, czy też
wypełnienie formularzy (np. formularza kontaktowego).

Funkcjonalne pliki cookie pomagają nam zapamiętać wybrane przez Ciebie ustawienia strony, czy też pomagają
przy innych funkcjach podczas przeglądania i korzystania ze Strony Aasa. Pliki te pomagają nam zapamiętać Twoje
preferencje i ułatwiają funkcjonowanie Strony Aasa, kiedy odwiedzasz ją ponownie.
Możesz dostosować ustawienia przeglądarki w taki sposób by blokowała ona działanie tego rodzaju plików
cookies. Pamiętaj, że jeżeli zdecydujesz się na takie rozwiązanie, to niektóre części Strony Aasa mogą nie działać.

B. Analityczne pliki cookies
Google Analytics oraz inne narzędzia analityczne pomagają badać statystyki dotyczące ruchu na Stronie Aasa oraz
sprawdzać źródła tego ruchu. Ponadto, umożliwiają uzyskać informację, które zakładki strony są najbardziej
popularne, a także jak użytkownicy poruszają się po Stronie Aasa. Pliki te mają na celu poprawić komfort
korzystania ze Strony Aasa. Dodatkowo, dzięki analitycznym plikom cookies mamy możliwość wykrywać różnego
rodzaju nadużycia np. sztuczny ruch internetowy (boty).
Na działanie analitycznych plików cookies niezbędna jest Twoja zgoda. Możesz dostosować ustawienia
przeglądarki w taki sposób by blokowała ona działanie tego rodzaju plików cookies. Aby uzyskać więcej informacji
na temat zarządzania swoimi plikami cookies (wyrażenia i wycofania zgody), przeczytaj pkt 5 niniejszej polityki.

C. Marketingowe pliki cookies
Marketingowe pliki cookies mogą być instalowane na Stronie Aasa przez naszych partnerów. Marketingowe pliki
cookies umożliwiają profilowanie reklam wyświetlanych zarówno na zewnętrznych serwisach internetowych, jak
i na Stronie Aasa, stosownie do Twoich preferencji w zakresie wyboru usług, na podstawie posiadanych przez nas
danych, w tym Twojego zachowania na Stronie Aasa.
Na działanie marketingowych plików cookies niezbędna jest Twoja zgoda. Możesz dostosować ustawienia
przeglądarki w taki sposób by blokowała ona działanie tego rodzaju plików cookies. Aby uzyskać więcej informacji
na temat zarządzania swoimi plikami cookies (wyrażenia i wycofania zgody), przeczytaj pkt 5 niniejszej polityki.

4. Jak długo przechowujemy pliki cookies?
Sesyjne pliki cookies pozostają na Twoim urządzeniu do momentu opuszczenia przez Ciebie Strony Aasa lub
wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Stałe pliki cookies będą przechowywane na Twoim urządzeniu maksymalnie przez okres 12 miesięcy.

5. Jak zarządzać plikami cookies?
Twoja zgoda nie jest wymagana na działanie niezbędnych plików cookies.
Analityczne pliki cookies i marketingowe pliki cookies nie zostaną zainstalowane na Twoim urządzeniu bez Twojej
zgody. Możesz wyrazić zgodę lub ją wycofać w dowolnym momencie poprzez:

•
•

zmianę ustawień na Stronie Aasa
konfigurację ustawień przeglądarki internetowej.

Należy jednak pamiętać, że jeśli wyłączysz działanie plików cookies, nie będziesz w stanie w pełni korzystać z
niektórych elementów Strony Aasa np. nie będziesz mógł korzystać z funkcji personalizacji Strony Aasa.
Pamiętaj o skonfigurowaniu wszystkich przeglądarek na różnych urządzeniach (tabletach, smartfonach,
komputerach). Istnieją różne sposoby konfigurowania przeglądarek, dlatego należy zapoznać się z sekcją „Pomoc”
używanej przeglądarki, aby dowiedzieć się, jak ją skonfigurować i skorzystać z dostępnych opcji.

Sposoby konfigurowanie ustawień dotyczących plików cookies w poszczególnych wyszukiwarkach można znaleźć
m. in. pod adresami:

•
•
•

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
Microsoft Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

Masz również możliwość wyłączenia następujących plików cookies:

•

Możesz wyłączyć pliki cookie „Google Analytics”, pobierając moduł dostępny pod adresem:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

6. Zmiany Polityki plików cookies
Możemy dokonywać zmian w niniejszej polityce, w szczególności w celu dostosowania jej do zmian w przepisach
powszechnie obowiązujących. Zmiany w polityce wejdą w życie w terminie podanym w informacji o jej zmianie,
nie wcześniej jednak niż w ciągu 14 dni od ich ogłoszenia.

7. Skontaktuj się z nami
Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące plików cookies lub przetwarzania przez Aasa danych osobowych,
skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu email: iod@aasapolska.pl.

