Polityka prywatności Jorge Fireworks Sp. z o.o. Sp. K.
W związku ze specyficznym charakterem stron internetowych, które są w pewien sposób
traktowane jako elektroniczne nośniki danych, oświadczamy, że wszystkie działania opisane w
niniejszej Polityce Prywatności są zgodne z polskim prawem. Każdy użytkownik niniejszej
strony internetowej wchodząc na nią i dowolnie ją użytkując, dobrowolnie godzi się
z warunkami tejże Polityki Prywatności.
Aby użytkownicy niniejszej strony internetowej mogli z niej w pełni korzystać, specjalne
oprogramowanie zainstalowane w skrypcie strony zbiera pewne informacje, które autorom
strony posłużą za narzędzia unowocześniajace, udoskonalające i poprawiające funkcjonalność
strony. Wszystkie informacje gromadzone są wyłącznie w celach informacyjnych
i są gromadzone anonimowo.
Zbieramy takie informacje jak:
a) informacje dobrowolnie pozostawiane przez Użytkownika (dane osobowe, adres email,
numer kontaktowy itd.)
b) informacje techniczne pobierane automatycznie min.:
- informacje o urządzeniach z których ?Użytkownik korzysta wchodząc na stronę (model lub
rodzaj komputera, wersja systemu operacyjnego, adres IP., jeżeli użytkownik korzysta
z telefonu komórkowego i zainstalowanej w nim przeglądarki internetowej to model telefonu
i oprogramowanie);
- informacje o dziennikach (jakie hasła Użytkownik wpisuje użytkownik do wyszukiwarki,
jak przemieszcza się po stronie);
-pliki cookie;
c) informacje o lokalizacji użytkownika ( dzięki źródłom internetowym możemy sprawdzić
z jakich mniej więcej lokalizacji było wejście na daną stronę – te dane posłużą wyłącznie
do celów statystycznych);
Wszystkie informacje służą do celów statystyczno-technicznych. Nigdy nie będą
wykorzystywane w celach innych aniżeli ulepszanie niniejszej strony www. Gromadzenie
takich informacji spowodowane jest chęcią poprawy jakości wszystkich oferowanych przez nas
treści i usług.
Odbiorcą danych jest administrator niniejszej witryny internetowej. Wszelkie wątpliwości
i zapytania należy kierować do administratora.
Google Analytics
Ta witryna wykorzystuje usługę analizy ruchu w sieci Google Analytics, świadczoną przez firmę
Google, Inc. („Google”).Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, czyli pliki tekstowe
umieszczane na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizowanie sposobu

korzystania z witryny przez użytkownika. Informacje temat użytkowania witryny przez
użytkownika zawarte w tym pliku cookie (w tym adres IP użytkownika) zostaną przesłane
do firmy Google i będą przechowywane na jej serwerach w Stanach Zjednoczonych.
Google wykorzysta te informacje do oceny sposobu użytkowania witryny przez użytkownika,
tworzenia raportów aktywności użytkowników w obrębie witryny na potrzeby operatorów tej
witryny, a także do świadczenia innych usług związanych z aktywnością użytkowników
w witrynie.
Google może udostępnić te informacje osobom trzecim, np. w celu spełnienia wymogów
obowiązującego prawa lub przetworzenia tych informacji dla Google.
POLITYKA COOKIES
Polityka Cookies przygotowana dla serwisu: www.jorge.com.pl zwanego dalej w skrócie
Serwisem.
1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji
zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj
zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich
na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki
cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu, firma Inspire. Creative
Digital Agency, z siedzibą pod adresem Zielona Góra, ul. Zacisze 5b/104.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać
urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną
do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) ewentualne utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której
Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
„sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne”
są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia
oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są
w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików
cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu,
np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania
w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania
ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika
ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub
regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych
bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies
w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym
czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać
zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików
cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować
o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe
informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne
są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć
na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu
reklamodawców oraz partnerów.
10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod
adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki
internetowej.
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych – zwane dalej RODO) oraz odpowiednich aktach prawa krajowego
o ochronie danych osobowych jest Jorge Fireworks Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
z siedzibą w Czerwieńsku, ul. Zielonogórska 47 zarejestrowana w KRS pod numerem
0000405660, posiadająca numer REGON 081006548 oraz numer NIP 9731007613.
2. Do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Jorge Fireworks Sp. z o.o. Spółka
Komandytowa służy następujący adres email: iod@bhpex.pl.

3. Podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i b
RODO.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane
zapytanie.
5. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe nie będą podlegać
zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
6. Informujemy, że przysługują Państwu prawa do: dostępu do danych, sprostowania
danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, cofnięcia wyrażonej
zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
7. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora.
Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne
wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.

