Polityka Cookies
Pliki Cookies – czemu służą, dlaczego je stosujemy?
Pliki Cookies używane na stronie https://www.asmsalesforce.pl oraz jej podstronach zapewniają
Użytkownikom bezpieczeństwo i wpływają na wzrost efektywności korzystania z serwisu.
Czym są pliki Cookies?
Cookies to małe pliki tekstowe, które są wysyłane i przechowywane na dysku komputera, telefonu czy
innego urządzenia za pomocą, którego Użytkownik dokonał połączenia z Internetem. Pliki te pozwalają
domenie internetowej rozpoznać urządzenie przy ponownych korzystaniu z serwisu i dostosować do jego
ustawień technicznych i funkcjonalnych sposób wyświetlania strony internetowej. Wykorzystanie plików
Cookies umożliwia prezentowanie witryny internetowej zgodnie z preferencjami i oczekiwaniami
Użytkownika.
Dane przechowywane w plikach Cookies to najczęściej: nazwy strony/portalu, z którego pochodzą, czas,
przez który przechowywane są na urządzeniu końcowym oraz indywidulany identyfikator generowany
losowo.
Poniżej znajduje się lista plików Cookies, które mogą być wykorzystywane w ramach obsługi strony
internetowej https://www.asmsalesforce.pl:
- „techniczne” = pliki Cookies niezbędne do prawidłowego i pełnego funkcjonowania serwisu
http://www.asmgroup.pl oraz dostępu do wszelkich funkcjonalności strony/serwisu,
- „zabezpieczające” = pliki Cookies niezbędne do wykrywania zagrożeń wynikających z nieuprawnionego
sposobu korzystania z zasobów strony/witryny https://www.asmsalesforce.pl,
- „analityczne i statystyczne” = pliki Cookies służące w szczególności do zbierania informacji o ilości
odwiedzin na danej stronie serwisu, czasu wizyty, typu przeglądarki, urządzenia, IP,
- „funkcjonalne” = pliki Cookies niezbędne do zapamiętywania konfiguracji ustawień dokonanych przez
Użytkownika podczas korzystania ze strony/witryny https://www.asmsalesforce.pl, takich jak język,
wygląd, układ itp.
Ze szczegółowymi informacjami
http://wszystkoociasteczkach.pl/
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Zarządzanie plikami Cookies
W większości popularnych przeglądarek używanych do korzystania ze stron internetowych domyślnie
wprowadzone zostały ustawienia pozwalająca na przechowywanie plików Cookies w urządzeniu
końcowym Użytkownika.
Użytkownik może zablokować wykorzystywanie plików Cookies za pomocą zmiany ustawień
w przeglądarce. Poniżej znajdują się linki odsyłające do szczegółowych informacji na ten temat:
•
•
•
•
•

Opera
Firefox
Chrome
Internet Explorer
Safari

Informujemy jednakże, iż zmiana ustawień korzystania z plików Cookies może wpłynąć na utrudnienie
dostępu do niektórych funkcjonalności strony internetowej, czy też być przyczyną nieprawidłowego jej
wyświetlania.

