
Polityka Cookies Sklepu Internetowego sklep.jelkart.pl

1. Administrator zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach Cookies w celu
gromadzenia danych związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Klienta lub
Użytkownika. Pliki Cookies to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do
przeglądarki Klienta i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na
witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie
tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Administrator wykorzystuje pliki Cookies „sesyjne”
(tymczasowe), które są przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta do czasu jego
wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz
pliki Cookies „stałe”, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta przez czas
określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

2. W ramach Sklepu internetowego Administrator wykorzystuje następujące rodzaje plików
Cookies:

a. „niezbędne”, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu
internetowego,

b. służące do zapewnienia bezpieczeństwa,
c. „reklamowe”, które umożliwiają dostarczenie treści reklamowych dostosowanych do

zainteresowań Użytkownika,
d. „wydajnościowe”, które są wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie

korzystania ze strony internetowej Sklepu internetowego przez Użytkowników,
e. „funkcjonalne”, które umożliwiają zapamiętanie preferowanych przez Użytkownika

funkcjonalności Sklepu internetowego.
3. Administrator usługi wykorzystuje pliki Cookies zewnętrzne w celu:

a. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi
analitycznych, w tym Google Analytics, Facebook Pixel.

4. Pliki Cookies dostosowują i optymalizują Sklep internetowy i jego ofertę dla potrzeb Klientów
poprzez takie działania jak tworzenie statystyk odsłon Sklepu internetowego oraz zapewnienie
bezpieczeństwa Sklepu internetowego i jego Użytkownikom. Pliki Cookies niezbędne są
również do utrzymania sesji Klienta po opuszczeniu przez niego strony internetowej, to one
umożliwiają mu powrót do zawartości koszyka bez utraty jego parametrów, co wiązałoby się z
ponowną koniecznością wyboru Towarów.

5. Klient w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może zmienić ustawienia
dotyczące plików Cookies, w tym całkowicie zablokować lub skasować gromadzenie plików
Cookies.

6. Zablokowanie możliwości gromadzenia czy też wprowadzenia innych zmian w ustawieniach
dotyczących plików Cookies na urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z
niektórych funkcjonalności Sklepu internetowego, do czego Klient jest w pełni uprawniony, ale
musi w takiej sytuacji mieć świadomość z ograniczeń funkcjonalności dostępnych na stronie
Sklepu internetowego.

7. Klient, który nie chce wykorzystywania plików Cookies w opisanym powyżej celu w każdej
chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania
należy odwiedzić stronę internetową producenta używanej przeglądarki internetowej, z której
aktualnie korzysta Klient.

8. Więcej informacji na temat Cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki
internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki „Cookies”:
to Microsoft Edge, Mozilla FireFox, Google Chrome, Opera.

9. Administrator może umożliwić gromadzenie informacji z wykorzystaniem powyższych
technologii bezpośrednio na stronie internetowej Sklepu internetowego podmiotom
zewnętrznym, np. dostawcom reklam czy też dostawcom rozwiązań analitycznych. Dane, które
są zgromadzone w ten sposób podlegają postanowieniem Politykom prywatności, które są
opracowane przez te podmioty.

10. Niektóre podmioty zewnętrzne, które działają w ramach Sklepu internetowego mogą
umożliwiać Użytkownikom wycofanie zgód na gromadzenie i wykorzystywanie przez nich



danych na potrzeby reklam, które bazują na aktywności Klienta. Więcej informacji na ten temat
można znaleźć np. na stronie internetowej: www.youronlinechoices.com.

Treść Polityki Cookiesi Sklepu internetowego sklep.jelkart.pl z dnia 12 grudnia 2019 r.
dostępna jest także w formacie PDF do Pobrania.


