Ochrona danych
Serdecznie Państwa witamy na naszej stronie internetowej. Dziękujemy za zainteresowanie naszym usługami.
Ochrona danych prywatnych ma dla nas duże znaczenie i dokładamy wszelkich starań, żebyście Państwo
odwiedzając nasze strony internetowe mieli poczucie bezpieczeństwa. Ochrona sfery prywatnej w trakcie
przetwarzania danych osobowych jest dla nas bardzo ważnym aspektem, który uwzględniamy w procesach
działalności naszego przedsiębiorstwa. Dane osobowe pobierane od odwiedzających nasze strony internetowe
przetwarzamy zgodnie z przepisami ustawowymi kraju.
Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych
Podczas Państwa wizyty na naszych stronach internetowych nasz serwer standardowo zapisuje między innymi
informacje o: stosowanej przez Państwa przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, adresie strony
internetowej, z której do nas przychodzisz, adresach stron internetowych, które u nas odwiedzasz, dacie wizyty
na naszej witrynie, a także ze względów bezpieczeństwa, np. w celu rozpoznania ataków hakerskich na naszą
stronę internetową, przez okres siedmiu dni adres IP przydzielany Tobie przez Twojego dostawcę usług
internetowych. Za wyjątkiem adresu IP dane osobowe zapisywane są tylko wtedy, gdy podajesz je nam z własnej
inicjatywy, np. w ramach wypełnienia formularzy znajdujących się na naszej stronie, pobrania broszury lub
cennika.
Wykorzystywanie i dalsze przekazywanie danych osobowych
Firma Jaszpol wykorzystuje dane osobowe dla potrzeb technicznego zarządzania stroną internetową, obsługi
klientów, oraz w celach marketingowych firmy.
Dane osobowe nie są przekazywane żadnym instytucjom ani urzędom państwowym.
zobowiązani są do zachowania najwyższej poufności.

Nasi pracownicy,

Możliwość wyboru
Na podstawie zebranych danych osobowych, które podaliście Państwo dobrowolnie mamy możliwość
informowania o naszych produktach i usługach. W razie braku zgody na takie działania możecie Państwo w
każdej chwili poinformować nas o tym i dostęp do tych danych zostanie odpowiednio zablokowany.
Social media
Firma Jaszpol wykorzystuje portale społecznościowe jak np. Facebook, Instagram do komunikacji z klientem.
Podczas Twojej wizyty na naszej witrynie internetowej przełączniki są standardowo wyłączone, tzn. bez Twojego
udziału nie wysyłają jakichkolwiek danych do portali społecznościowych. Korzystanie z przełączników możliwe
jest dopiero po ich uaktywnieniu kliknięciem myszką. Przełącznik pozostaje aktywny tak długo, aż nie zostanie
wyłączony lub nie skasujesz swoich cookies. Szczegółowe informacje zawarte są w naszych wskazówkach na
temat cookies.
Cookies
Informacje o stosowanych przez nas cookies oraz o ich funkcjach zawarte są w naszych wskazówkach na temat
cookies.
Analiza danych użytkowych
Jeżeli nie życzysz sobie, aby firma Jaszpol zapisywała i analizowała informacje o Twojej wizycie, możesz w
każdej chwili wnieść przeciwko temu sprzeciw (model opt-out).
W celu technicznej realizacji tego sprzeciwu w Twojej przeglądarce internetowej zostanie zainstalowany plik
cookie opt-out. Ten plik służy wyłącznie do przyporządkowania Twojego sprzeciwu. Ze względów technicznych
cookie opt-out może być stosowany tylko w tej przeglądarce, z której został zainstalowany. Jeżeli skasujesz
cookies względnie stosujesz inną przeglądarkę internetową lub urządzenie końcowe, musisz ponownie
zainstalować cookie opt-out.
Bezpieczeństwo
Firma Jaszpol podejmuje działania bezpieczeństwa w zakresie technicznym i organizacyjnym, mające na celu
ochronę administrowanych przez nas danych przed manipulacjami, utratą, zniszczeniem oraz wykluczeniem
dostępu osób do tego nieuprawnionych. Nasze działania bezpieczeństwa ciągle usprawniamy z uwzględnieniem
rozwoju technologicznego.
Prawo do informacji
W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możecie Państwo zwrócić się do Firmy
Jaszpol - do Działu Marketingu, który wraz ze swoim zespołem służy pomocą również w przypadku próśb o
udzielenie informacji, propozycji ulepszeń lub zażaleń.

