
Polityka cookies 
Informacje ogólne 
Niniejsza polityka opisuje jak Asepta wykorzystuje pliki cookies podczas Państwa wizyty na naszej 

stronie. Nasza strona internegowa wykorzystuje pliki cookies do wzbogacenia Państwa przeglądania 

stron internetowych oraz pozwala polepszyć naszą stronę. Niniejsza polityka cookies dostarcza jasnych 

i istotnych informacji na temat plików cookies wykorzystywanych przez nas oraz konkretnych celi ich 

wykorzystywania. 

Twoja zgoda 
Poprzez kontynuowanie korzystanie z naszej strony zgadzają się Państwo na umieszczanie plików 

cookies na Państwa komputerze. Prosimy o staranne przeczytanie tej polityki cookies w celu 

zaznajomienia się ze szczegółami na temat zbierania przez nas informacji podczas korzystania z naszej 

strony.  

Jeżeli nie życzą sobie Państwo akceptowania niniejszej polityki cookies w ramach Państwa korszystania 

z naszej strony, prosimy o zaprzestanie z korzystania z tej strony w trybie natychmiastowym. 

Wycofanie zgody 
Po wyrażeniu zgody na używanie plików cookies, zaczniemy zapisywać pliki cookies na Państwa 

komputerze lub innym urządzeniu aby zapamiętać je przy następnym korzystaniu przez Państwa z 

naszej strony. Zapis ten będzie wygasał okresowo. Jeżeli życzą sobie Państwa wycofac zgodę wcześniej, 

należy usunąć pliki cookies w ustawieniach Państwa przeglądarki internetowej. Aby uzyskać 

szczegółowe informacje dotyczące usuwania plików cookies, zobacz poniżej. 

Czym są pliki cookies? 
Pliki cookies są to pliki zawierające identyfikator ( ciąg liter i cyfr) które wysyłane są poprzez serwer 

sieciowy do przeglądarki internetowej i przechowywane przez nią. Identyfikator jest następnie 

wysyłany z powrotem do serwera za każdym razem, gdy przeglądarka korzysta z serwera.  

Pliki cookies mogą być używane przez serwery sieciowe do identyfikacji i śledzenia użytkowników 

korzystających z różnych stron internetowych oraz do identyfikowania użytkowników powracających 

do witryny internetowej.  

Pliki cookies mogą być zarówno plikami „stałymi” jak i „sesyjnymi”. Plik stały składa się z pliku 

tekstowego wysyłanego przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej,  który może być 

przechowywany przez przeglądarkę i zachowuje ważność do określonej daty wygaśnięcia (chyba że 

zostanie usunięty przez użytkownika przed upływem terminu). Z drugiej strony sesyjny plik wygasa po 

zakończeniu sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamknięta.  

Pliki cookies nie zawierają żadnych informacji personalnych umożliwiających identyfikację 

użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na Państwa temat, mogą być przez nas 

powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookies i uzyskanymi z tych plików.  

Możemy wykorzystywać informacje, które uzyskujemy w wyniku korzystania z naszych plików cookies, 

w następujących celach:  

• rozpoznania Państwa komputera podczas odwiedzania naszej Witryny,  



• poprawienia użyteczności Serwisu, 

• analizy korzystania z naszej Strony internetowej, 

• administrowania tą Witryną, 

• zapewnienia funkcjonowania koszyka na zakupy. 

Blokowanie i usuwanie plików cookies 
Większość przeglądarek pozwala odmówić akceptacji plików cookies, a także usunąć zapisane pliki. Aby 

uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przeglądarki, jak dostosować ustawienia plików cookies 

należy skorzystać z tego linku: https://jakwylaczyccookie.pl/ 

Jakie dane osobowe są zbierane? 
Niektóre pliki cookies zawierają dane osobowe. Większość plików cookies nie zbiera informacji 

umożliwiających identyfikację personalną, lecz zamiast tego gromadzą bardziej ogólne informacje, 

takie jak sposób, w jaki użytkownicy docierają do naszej Witryny i korzystają z niej lub ogólna lokalizacja 

użytkownika. 

JAKIEGO RODZAJU PLIKÓW COOKIE WYKORZYSTUJE NASZA WITRYNA? 
Ta strona wykorzystuje różne rodzaje plików cookies. Niektóre pliki cookies są umieszczane przez usługi 

stron trzecich, które pojawiają się na naszej stronie. Nasza Witryna internetowa może zawierać łącza 

do innych witryn internetowych oraz szczegóły dotyczące innych witryn, na które nie mamy wpływu i 

nie są objęte niniejszą Polityką prywatności. Jeśli uzyskają Państwa dostęp do innych witryn za pomocą 

podanych linków, operatorzy tych witryn mogą zacząć zbierać od Państwa informacje, które będą przez 

nich wykorzystywane zgodnie z ich zasadami prywatności, które mogą różnić się od naszych. Przed 

udzieleniem informacji na temat swoich danych, pomocne będzie zapoznanie się z ich polityką 

prywatności.  

Niezbędne pliki cookies 

Niezbędne pliki cookie są niezbędne do prawidłowego działania witryny, umożliwiając przeglądanie i 

korzystanie z funkcji, takich jak dostęp do bezpiecznych obszarów lub korzystanie z koszyka. Te pliki 

cookies nie przechowywują żadnych danych osobowych. Bez tych plików cookies nie możemy 

zapewnić wydajnego działania naszej Witryny. 

Wydajnościowe pliki cookies 

Te pliki cookies zbierają informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny, na przykład 

jakie strony odwiedzają najczęściej oraz czy otrzymują komunikaty o błędach. Te pliki cookies zbierają 

zagregowane, anonimowe informacje, które nie identyfikują odwiedzającego witrynę. Służą one 

wyłącznie do poprawy działania naszej Witryny. 

Funkcjonalne pliki cookies 

Te pliki cookie pozwalają witrynie zapamiętać opcje użytkownika, takie jak nazwa użytkownika, język 

lub region, aby zapewnić ulepszone i spersonalizowane funkcje. Mogą być również wykorzystywane 

do świadczenia usług żądanych przez użytkownika, takich jak oglądanie filmów lub korzystanie z 

mediów społecznościowych. Informacje gromadzone przez te pliki cookies mogą być anonimowe i nie 

pozwalają śledzić aktywności przeglądania innych stron internetowych. Zakaz korzystania z 

funkcjonalnych plików cookies, może to mieć wpływ na wydajność i funkcjonalność witryny oraz 

dostęp do usług. 

Reklamowe / targetujące pliki cookies 



Te pliki cookie służą do dostarczania treści, które najlepiej odpowiadają Państwa zainteresowaniom. 

Mogą być używane do ukierunkowania reklamy / oferty, ograniczanie wyświetlania się reklam lub 

mierzenia skuteczności promocji kampanii. Możemy używać tych plików cookies do zapamiętywania 

odwiedzanych witryn w celu określenia, które kanały e-marketingu są wydajniejsze i pozwalają nam 

nagradzać partnerów i zewnętrzne strony internetowe. 

Jeśli nie życzą sobie Państwo otrzymywać tej reklamy behawioralnej, należy wyłączyć pliki cookies w 

przeglądarce lub poinformować nas o tym. 

Wykorzystywanie pikseli zbierających dane o ruchu 
Nasza firma oraz niektórzy zewnętrzni dostawcy, możemy również używać technologii zwanych 

„sygnałami nawigacyjnymi” (lub „pikselami”), które przesyłają informacje z urządzenia użytkownika na 

serwer. Sygnały nawigacyjne mogą być osadzane w treściach internetowych, filmach i wiadomościach 

e-mail, aby umożliwić serwerowi odczytywanie określonych typów informacji z urządzenia. Sygnały 

nawigacyjne mogą być również osadzane, aby określić, kiedy przeglądali Państwo określoną treść lub 

konkretną wiadomość e-mail, godzinę i datę, w której został wyświetlony, oraz kierunek IP urządzenia. 

Nasza firma oraz niektórzy zewnętrzni dostawcy używamy sygnałów nawigacyjnych do różnych celów, 

takich jak analiza korzystania z naszych Usług i (w połączeniu z plikami cookies), aby oferować Państwu 

odpowiedniejsze treści i reklamy. 

Używamy sygnałów nawigacyjnych (pikseli) do administrowania następującymi usługami 

reklamowymi: 

Google Ads 

Niniejsza Witryna korzysta z usługi remarketingu Google Ads w celu reklamowania się w witrynach 

internetowych osób trzecich (w tym Google) dla osób, które wcześniej ją odwiedzały. Może to 

oznaczać, że reklamujemy się osobom, które wcześniej odwiedziły naszą witrynę, którzy nie wykonali 

czynności na naszej witrynie, na przykład korzystając z formularza kontaktowego w celu przesłania 

zapytania. Może to mieć formę reklamy na stronie wyników wyszukiwania Google lub w witrynie w 

sieci reklamowej Google. Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookies do wyświetlania 

reklam na podstawie czyichś poprzednich wizyt w naszej Witrynie. Wszelkie zebrane dane będą 

wykorzystywane zgodnie z naszą własną polityką prywatności i polityką prywatności Google. 

Mogą Państwo ustawić preferencje dotyczące sposobu reklamowania się przez Google za pomocą 

strony Preferencje reklam Google, a jeśli wyrażają Państwo taką potrzebę, można całkowicie 

zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach za pomocą ustawień plików cookies lub na stałe 

za pomocą wtyczki przeglądarki. 

Facebook i Instagram 

Ta witryna korzysta z niestandardowego kierowania na grupę docelową na Facebooku i śledzenia 

konwersji na Facebooku w celu świadczenia usług pomiarowych i informacji oraz kierowania reklam na 

podstawie Państwa zachowania w tej witrynie, w tym remarketingu. Wszelkie zebrane dane będą 

wykorzystywane zgodnie z naszą własną polityką prywatności i polityką prywatności Facebooka. W 

celu zapoznania się z dokładniejszymi informacjami oraz dowiedzenia się jak zarządzać swoimi 

preferencjami, proszę wejść tutaj: https://www.facebook.com/help/ 

ŚLEDZENIE OTWARCIA E-MAILÓW 
Automatycznie umieszczamy jednopikselowe gify, znane również jako sygnały nawigacyjne w sieci 

Web, w kampaniach e-mailowych wysyłanych za pomocą narzędzi marketingu e-mailowego innych 

firm. Są to małe pliki graficzne, które zawierają unikalne identyfikatory, które pozwalają nam i naszym 



użytkownikom rozpoznać, kiedy ich subskrybenci otworzyli wiadomość e-mail lub kliknęli w określone 

łącza. Możemy wykorzystać te informacje do celów takich jak określenie, które z naszych wiadomości 

e-mail są bardziej interesujące dla użytkowników, oraz do zapytania, czy użytkownicy, którzy nie 

otwierają naszych wiadomości e-mail, chcą je nadal otrzymywać. 

ZMIANY W TEJ POLITYCE 
Wszelkie zmiany, jakie możemy wprowadzić w tej polityce w przyszłości, zostaną opublikowane na tej 

stronie internetowej oraz w stosownych przypadkach, zostaną obwieszczone e-mailem. Prosimy o 

częste sprawdzanie niniejszej polityki w celu przeczytania o aktualizacjach lub zmianach. 

Ostatnia aktualizacja: 01/10/2020 


