Oświadczenie w sprawie plików „cookie”
Bejo Zaden B.V. (zwana dalej „Bejo”)
Niniejsze Oświadczenie o plikach cookie objaśnia, w jaki sposób zapisywane są pliki cookie oraz w jaki
sposób odbywa się odczyt danych z Państwa komputera, tabletu i/lub telefonu komórkowego za
pośrednictwem tej strony internetowej. Objaśniamy również, do jakich celów wykorzystywane są gromadzone
dane. Zalecamy uważne przeczytanie niniejszego Oświadczenia o plikach cookie. Więcej informacji na temat
przetwarzania danych można również znaleźć w naszym Oświadczeniu o prywatności.
Czym są pliki cookie?
Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które są wysyłane do Państwa przeglądarki, kiedy odwiedzają
Państwo stronę internetową, które następnie zostają zapisane na dysku twardym lub w pamięci urządzeń
peryferyjnych. Przeglądarka może wysłać tę informację z powrotem do strony internetowej podczas
następnego jej odwiedzenia. Pliki cookie zapisane za pośrednictwem tej strony internetowej nie mogą
uszkodzić Państwa urządzeń peryferyjnych ani zapisanych na nich plików.
Jakiego rodzaju pliki cookie wykorzystujemy i do jakich celów?
Funkcjonalne pliki cookie
Firma Bejo zapisuje funkcjonalne pliki cookie, a także odczytuje ich zawartość. Nie biorą w tym udziału żadne
osoby trzecie. Są to tzw. pliki cookie pierwszej kategorii. Te pliki cookie są niezbędne do zapewnienia usługi,
którą Państwo chcieli uzyskać. Nasza strona internetowa nie może działać prawidłowo bez tych plików cookie.
Na przykład: funkcjonalne pliki cookie gwarantują, że nie muszą Państwo logować się ponownie na każdej
stronie internetowej, na której logowali się Państwo wcześniej, a także zapamiętują one wprowadzone dane
w formularzach (zamówień) stron internetowych.
Tymczasowe pliki cookie
W uzupełnieniu do funkcjonalnych plików cookie firma Bejo zapisuje również pliki cookie, które są zapisywane
na Państwa urządzeniach peryferyjnych wyłącznie przez ograniczony czas. Pliki te są automatycznie usuwane
po zamknięciu przeglądarki. Tymczasowe pliki cookie są wykorzystywane do analizowania Państwa
zachowań w trakcie przeglądania strony internetowej podczas konkretnych odwiedzin. Firma Bejo może
wykorzystać te dane do dostosowania strony internetowej do potrzeb poszczególnych odwiedzających.
Trwałe pliki cookie
Firma Bejo zapisuje również pliki cookie, które pozostają zapisane na Państwa urządzeniach peryferyjnych
przez dłuższy czas. Te trwałe pliki cookie sprawiają, że urządzenia peryferyjne mogą zostać rozpoznane
podczas następnych odwiedzin strony internetowej, a także pozwalają firmie Bejo na dostosowywanie
Państwa doświadczeń podczas przeglądania strony internetowej zgodnie z Państwa preferencjami. Ponieważ
Państwa preferencje zostają skonfigurowane, Państwa następna wizyta będzie przyjemniejsza i mniej
czasochłonna. Firma Bejo wykorzystuje ponadto trwałe pliki cookie do śledzenia Państwa zachowań podczas
przeglądania strony internetowej. Firma Bejo zapisuje Państwa zachowania podczas przeglądania strony
internetowej przy użyciu śledzących plików cookie w celu zapewnienia ofert dostosowanych do Państwa
potrzeb. Śledzące pliki cookie pozwalają również na monitorowanie tego, które pozostałe strony internetowe
firmy Bejo zostały przez Państwa odwiedzone. Firma Bejo może wykorzystać te informacje, aby prezentować
Państwu reklamy dostosowane specjalne do Państwa potrzeb.
Odczyt informacji bez plików cookie
Poza umieszczaniem plików cookie firma Bejo odczytuje również informacje z Państwa przeglądarki
i urządzeń peryferyjnych bez zapisywania plików cookie. W ten sposób firma Bejo gromadzi informacje
o właściwościach (technicznych) Państwa urządzeń peryferyjnych oraz o używanym przez Państwa
oprogramowaniu, jak np. typie systemu operacyjnego, ustawieniach przeglądarki, zainstalowanych dodatkach,
strefie czasowej i rozdzielczości ekranu. Firma Bejo wykorzystuje te informacje do śledzenia Państwa
zachowania podczas przeglądania strony internetowej, ale także aby zadbać o to, by strona internetowa
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działała prawidłowo na Państwa urządzeniach peryferyjnych i oprogramowaniu.
Pliki cookie osób trzecich
Oprócz plików cookie zapisywanych przez samą firmę Bejo, strona internetowa zapisuje na Państwa
urządzeniach peryferyjnych również pliki cookie osób trzecich. Firma Bejo nie ma wpływu ani kontroli
w zakresie wykorzystania tych plików cookie i/lub wykorzystania przez osoby trzecie informacji zebranych za
pośrednictwem tych plików. Firma Bejo udostępnia jedynie platformę, która umożliwia zbieranie tych plików
cookie osób trzecich. Firma Bejo pragnie zauważyć, że wykorzystanie zebranych informacji może podlegać
dalszym warunkom osób trzecich. Typy plików cookie osób trzecich, które są zapisywane za pośrednictwem
strony internetowej, opisano poniżej.
Google Analytics
Firma Bejo korzysta z usługi Google Analytics w celu gromadzenia danych statystycznych dotyczących
użytkowania i odwiedzania strony internetowej. Google Analytics zapisuje trwałe pliki cookie na Państwa
urządzeniach peryferyjnych w celu rejestrowania korzystania ze strony internetowej przez Państwa. Dane te
są następnie analizowane przez Google, a wyniki są udostępniane firmie Bejo. Umożliwia to firmie Bejo
uzyskanie większego wglądu w sposób, w jaki wykorzystywana jest strona internetowa, oraz wprowadzania
niezbędnych modyfikacji (na podstawie tych informacji) na tej stronie internetowej lub w świadczonych
usługach.
Firma Google może udostępniać te informacje osobom trzecim, jeśli jest do tego prawnie zobowiązana i/lub
jeśli osoby trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Google może/nie może wykorzystywać tych
informacji na potrzeby innych usług Google.
Usuwanie plików cookie
Zgodę, którą udzielili Państwo firmie Bejo na zapisywanie i odczyt plików cookie pierwszej kategorii i plików
cookie osób trzecich, można wycofać w dowolnym momencie poprzez skonfigurowanie swojej przeglądarki
w taki sposób, aby nie akceptowała ona żadnych plików cookie i/lub poprzez usunięcie wszystkich plików
cookie, które zostały już zapisane w Państwa przeglądarce. Informacje na temat usuwania plików cookie
można znaleźć w instrukcji danej przeglądarki. Mimo wszystko należy wziąć pod uwagę, że usunięcie plików
cookie może doprowadzić do wstrzymania (prawidłowego) działania określonych funkcji strony internetowej.
Pytania i/lub uwagi?
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub uwagi na temat naszych plików cookie lub innych kwestii
związanych z plikami cookie, prosimy o wysłanie szczegółowego zapytania na adres info@bejo.nl.
Mogą Państwo również kontaktować się z nami przy użyciu następujących danych:
Telefon: 0226-396162
Adres: Trambaan 1, 1749 CZ Warmenhuizen, Holandia

Data: Kwiecień 2018 r.
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