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Polityka prywatności
i wykorzystywania plików cookies
na stronach internetowych, których
operatorem jest Murrelektronik sp. z o.o.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu, podczas korzystania ze stron
internetowych Murrelektronik nasz serwer sieciowy rejestruje tymczasowo nazwę
domeny lub adres IP komputera, z którego zostało wysłane zapytanie, jak również datę
dostępu, plik z zapytaniem klienta (nazwę pliku i URL), kod odpowiedzi HTTP oraz stronę
internetową, z której nas Państwo odwiedzacie, jak również liczbę bajtów przesłanych
w czasie połączenia. Dane te mogą być następnie zapisywane na Państwa komputerach
– w formie tak zwanych cookies w celu zoptymalizowania naszej strony internetowej
i dostosowania wyświetlanych treści do Państwa preferencji, w tym zapamiętywania
nazwy użytkownika i hasła. Wskazane dane, w tym adres IP, wykorzystywane są
wyłącznie w zakresie technicznie niezbędnym dla osiągnięcia wskazanych wyżej celów.
Murrelektronik informuje również, że używa na swoich stornach Google Analytics – usługi
analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez firmę Google Inc.
(„Google”). Google Analytics używa plików cookies, które są przechowywane na Państwa
komputerze i umożliwiają analizę sposobu korzystania z witryny.
Na zlecenie Murrelektronik firma Google będzie wykorzystywała zebrane informacje do:
- analizy sposobu, w jaki korzystacie Państwo z witryny internetowej Murrelektronik;
- sporządzania w tym zakresie raportów;
- świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony www i Internetu na
rzecz operatora witryny.
Dane zbierane w ramach usługi Google Analytics nie są zestawiane z danymi
umożliwiającymi identyfikację osób.
Możecie Państwo zapobiec wysyłaniu danych generowanych przez pliki cookies i danych
związanych z korzystaniem z witryny (włącznie z Państwa adresem IP) do Google
i przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki
internetowej dostępną pod tym adresem.
Więcej informacji na temat ochrony prywatności w ramach usługi Google Analytics
można znaleźć pod tym adresem.
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Informacje na temat Cookies
Prywatność
Murrelektronik Sp. z o.o. chroni Państwa dane. Ten dokument zawiera informacje na
temat tego, jakie informacje gromadzimy i w jakim celu je wykorzystujemy.

Czym jest cookie i jak go używamy?
Cookie to prosty plik tekstowy przechowywany przez serwer strony internetowej na
Państwa komputerze lub urządzeniu mobilnym. Tylko ten serwer będzie miał możliwość
pobrać i przeczytać jego treść.
Plik cookie zawiera anonimowe informacje i pozwala stronie internetowej zapamiętać
część Państwa danych.

Dlaczego stosujemy cookies?
Stosujemy cookies, aby umożliwić systemowi zidentyfikowanie Państwa urządzenia oraz
zaoferowanie Państwu różnych funkcji usprawniających przeglądanie strony internetowej
i zapewniających jej poprawne działanie, jak również po to, by ułatwić dostęp do usług
wymagających uwierzytelnienia i dowiedzieć się, które obszary strony były odwiedzane.
Na niniejszej stronie internetowej stosujemy cookies trwałe (są przechowywane na dysku
Państwa urządzenia do czasu ich wygaśnięcia) oraz sesyjne (te pliki nie będą trwale
przechowywane na Państwa komputerze i zostaną usunięte po zamknięciu przeglądarki).
Stosujemy cookies również w innych celach, takich jak:
• Po to, by zidentyfikować użytkownika w chwili logowania na stronie internetowej.
Dzięki temu możemy rekomendować Państwu produkty i wyświetlać
spersonalizowane treści. Mamy też pewność, że inne funkcje i personalizowane
usługi będą dla Państwa dostępne.
• Po to, by śledzić Państwa ustawienia.
• Po to, by monitorować artykuły dodane przez Państwa do koszyka.
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Rodzaje cookies
COOKIES TECHNICZNE
• Cookies sesyjne lub przemijające - stosowane wyłącznie po to, by umożliwić
transmisję komunikatu za pośrednictwem łączności elektronicznej w celu
świadczenia usług na wyraźne życzenie użytkownika.
• Analizy – stosowane bezpośrednio przez dostawcę strony internetowej w celu
gromadzenia informacji na temat liczby użytkowników strony i sposobów
korzystania z niej.
• Cookies funkcjonalne – umożliwiają Państwu przeglądanie strony, a nam
zapamiętywanie dokonywanych przez Państwa wyborów (np. języka) w celu
poprawy naszych usług.
COOKIES PROFILUJĄCE UŻYTKOWNIKA
Ukierunkowane na profilowanie użytkownika i wykorzystywane w celu wysyłania
wiadomości reklamowych zgodnych z preferencjami ustawionymi przez użytkownika
podczas przeglądania niniejszej strony.
Jak zarządzać cookies?
Istnieje możliwość modyfikacji ustawień Państwa przeglądarki tak, by informowała
Państwa o tym, gdzie umieszczane są cookies. Możliwe jest także usunięcie w dowolnym
czasie cookies uprzednio zachowanych w Państwa przeglądarce. Istnieje również
możliwość wyrażenia zgody lub jej braku dla gromadzenia cookies stosowanych na
niniejszej stronie za pośrednictwem ustawień plików cookie. Jeśli zdecydujecie Państwo
o wyłączeniu niektórych cookies, może to uniemożliwić pełne korzystanie z niniejszej
strony internetowej.
Czy muszę zaakceptować cookies, aby odwiedzić stronę internetową?
Nie, to nie jest konieczne. Możliwe jest wyłączenie cookies, również tych stosowanych
na niniejszej stronie internetowej, przez wyłączenie funkcji cookies w przeglądarce lub
przez odmowę zgody na stosowanie cookies. Jednakże, w przypadku wyłączenia tej
funkcji niektóre elementy niniejszej strony, jak również innych stron internetowych, mogą
nie działać poprawnie. Na przykład, w przypadku dostępu do obszarów wymagających
hasła, kontynuowanie przeglądania strony internetowej nie będzie możliwe, gdy
informacje dotyczące logowania nie zostaną dostarczone przez cookie.
Gdzie znaleźć więcej informacji na temat cookies?
Szczegółowe informacje na temat cookies można znaleźć np. na stronie internetowej IAB
Polska.
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