Polityka cookies

Niniejsza Polityka cookies opisuje, w jaki sposób spółka Jabil, Inc., jej spółki zależne i stowarzyszone
(łącznie zwane „Jabil”, „my”, „nasz/nasza/nasze” itp.) oraz jej usługodawcy używają plików cookie
(tzw. ciasteczek), aby zapewnić użytkownikom najbardziej odpowiednie usługi, w tym sugerować nasze
witryny internetowe, powiązane funkcje online i komunikację e-mail.
Używamy plików cookie
Stosowanie przez nas plików cookie może skutkować przetwarzaniem danych osobowych. Wszelkie
informacje o tym, jak przetwarzamy dane osobowe, można znaleźć w naszej Polityce prywatności, która
opisuje sposób, w jaki przetwarzamy dane osobowe oraz indywidualne prawa osób, których dane
dotyczą. Zalecamy przeczytanie tych dwóch dokumentów razem.
Pliki cookie pomagają nam zapewnić bardziej spersonalizowane doświadczenia podczas odwiedzania
naszej strony internetowej – www.jabil.com. Ponadto dają nam możliwość ulepszenia naszych usług i
upewnienia się, że użytkownik znajdzie to, czego potrzebuje, w bardziej intuicyjny sposób. Poniżej
znajduje się wyjaśnienie, czym są pliki cookie i do czego dokładnie je wykorzystujemy.
Co to są pliki cookie?
Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na komputerze użytkownika podczas
odwiedzania strony internetowej. W tym pliku tekstowym witryna przechowuje informacje, do których
chciałaby mieć dostęp przy następnej wizycie na stronie. Często są to informacje statystyczne lub
analityczne i są całkowicie nieszkodliwe.
Stałe i sesyjne pliki cookie
To, czy plik cookie jest „stały”, czy „sesyjny”, zależy do czasu, przez jaki jest przechowywany lub dostępny
na danym urządzeniu.
•
•

Stałe pliki cookie mogą być używane do różnych celów, w tym do zapamiętywania preferencji i
wyborów użytkowników podczas korzystania z witryny lub do kierowania reklam. Czas między
umieszczeniem pliku cookie a jego wygaśnięciem jest ustalany przez operatora witryny.
Sesyjne pliki cookie umożliwiają stronom internetowym rozpoznawanie i łączenie działań
użytkownika podczas sesji przeglądania. Mogą być używane do różnych celów, takich jak
zapamiętywanie, co użytkownik umieścił w koszyku podczas przeglądania witryny.

Własne i zewnętrzne pliki cookie
To, czy plik cookie jest „własny”, czy „zewnętrzny”, zależy od witryny lub domeny, która umieszcza plik
cookie.
•
•

Własne pliki cookie są umieszczane bezpośrednio przez witrynę odwiedzaną przez
użytkownika, tj. adres URL wyświetlany w pasku adresu przeglądarki.
Zewnętrzne pliki cookie są umieszczane przez domenę inną niż ta, którą odwiedza
użytkownik. Zwykle dzieje się tak, gdy witryna zawiera elementy pochodzące z innych witryn,
takie jak obrazy, wtyczki mediów społecznościowych lub reklamy.

Rodzaje plików cookie
Niezbędne pliki cookie
Te pliki cookie są niezbędne do działania witryny i nie można ich wyłączyć w naszych systemach. Zwykle
są umieszczane tylko w odpowiedzi na wykonane przez użytkownika czynności, które stanowią żądanie
usług, takie jak ustawienie preferencji prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy. Można
ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała o tych plikach cookie, ale niektóre części witryny

nie będą wtedy działać. Te pliki cookie nie przechowują żadnych informacji umożliwiających
identyfikację użytkownika.

Funkcjonalne pliki cookie
Te pliki cookie umożliwiają witrynie zapewnienie ulepszonej funkcjonalności i personalizacji. Mogą być
umieszczane przez nas lub przez zewnętrznych dostawców, których usługi dodaliśmy do naszych stron.
Jeśli użytkownik nie zezwoli na te pliki cookie, niektóre lub wszystkie z tych usług mogą nie działać
poprawnie.
Pliki cookie poprawiające wydajność
Te pliki cookie pozwalają nam zliczać wizyty i źródła ruchu, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać
wydajność naszej witryny. Pomagają nam dowiedzieć się, które strony są najbardziej popularne, a które
najmniej popularne i zobaczyć, jak odwiedzający poruszają się po witrynie. Wszystkie informacje
gromadzone przez te pliki cookie są agregowane, a zatem anonimowe. Jeśli użytkownik nie zezwoli na
te pliki cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedzono naszą witrynę i nie będziemy mogli
monitorować jej działania.
Reklamowe pliki cookie
Te pliki cookie mogą być umieszczane za pośrednictwem naszej witryny przez naszych partnerów
reklamowych. Mogą być wykorzystywane przez te firmy do budowania profilu zainteresowań
użytkownika i wyświetlania odpowiednich reklam w innych witrynach. Nie przechowują bezpośrednio
danych osobowych, ale opierają się na jednoznacznej identyfikacji przeglądarki i urządzenia. Jeśli
użytkownik nie zezwoli na te pliki cookie, wyświetlane reklamy będą mniej dopasowane do jego
preferencji.
Analityczne pliki cookie
Te pliki cookie pomagają właścicielom witryn mierzyć sposób interakcji użytkowników z treścią witryny.
Gdy użytkownik nawiguje między stronami internetowymi, analityczne pliki cookie zapewniają
właścicielom witryn tagi JavaScript (biblioteki) do rejestrowania informacji o stronie, którą użytkownik
odwiedził, na przykład adresu URL strony.
Poniżej znajduje się szczegółowy opis gromadzonych przez nas plików cookie.
Nazwa pliku cookie

Cel pliku cookie

Okres przechowywania

SNID

Śledzenie analityczne

2 lata

visitor_id700973

Śledzenie potencjalnych
klientów

10 lat

_gid

Śledzenie analityczne

1 dzień

_ga

Śledzenie analityczne

2 lata

_vwo_ds

Śledzenie zachowania
odwiedzających

1 miesiąc

_vis_opt_test_cookie

Śledzenie zachowania
odwiedzających

Do końca sesji

_vwo_ssm

Śledzenie zachowania
odwiedzających

10 lat

_vwo_uuid_v2

Śledzenie zachowania
odwiedzających

1 rok

_vis_opt_s

Śledzenie zachowania
odwiedzających

90 dni

_dc_gtm_UA-28807375-1

Śledzenie analityczne

1 dzień

_vwo_sn

Śledzenie zachowania
odwiedzających

1 dzień

_vwo_uuid

Śledzenie zachowania
odwiedzających

10 lat

_gat_UA-28807375-1

Śledzenie analityczne

1 dzień

_gcl_au

Kierowanie reklam

90 dni

lpv700973

Śledzenie potencjalnych
klientów

1 dzień

Jakie dane gromadzimy?
Pliki cookie mogą umożliwić nam lub naszemu partnerowi gromadzenie następujących informacji o
użytkownikach:

•

dane dotyczące urządzenia (m.in. ID urządzenia, adres MAC, adres IP, system operacyjny,
ustawienia urządzenia, w szczególności ustawiony język, rozdzielczość ekranu, typ przeglądarki
internetowej),

•

dane dotyczące wizyt w naszych witrynach (np. czas i długość wizyty, data, odwiedzone
podstrony, dane wyszukiwania),

•

informacje o oglądanych reklamach, w tym informacje o klikniętych linkach.

Podstawa prawna przetwarzania
Przetwarzamy dane na podstawie:
– naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w zakresie zapewniania naszym
użytkownikom jak najlepszej strony internetowej
– zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na realizację usług marketingowych i zbierania
dodatkowych danych
Aby uzyskać więcej informacji na temat podstawy prawnej przetwarzania, należy zapoznać się z naszą
Polityką prywatności.

Jak zarządzać plikami cookie lub usuwać je?
Użytkownik może zgodzić się na umieszczanie plików cookie lub nie, a także może wybrać rodzaj plików
cookie, które chce akceptować. W każdej chwili można usunąć pliki cookie. Niektóre przeglądarki
pozwalają wyświetlić wszystkie zapisane pliki cookie lub mogą być ustawione tak, aby automatycznie

odrzucały pliki cookie. Informacje o tym, jak to zrobić, znajdziesz w menu pomocy i/lub dokumentacji
przeglądarki. W poniższych linkach można znaleźć wskazówki dotyczące usuwania lub blokowania
plików cookie w najpopularniejszych przeglądarkach.
Chrome
Firefox
Safari
Windows Edge
Należy pamiętać, że zmiany w przeglądarce, np. wyłączenie funkcji plików cookie, uniemożliwią
prawidłowe działanie części witryny.

Osoby trzecie, którym możemy udostępniać dane
Możemy korzystać z zewnętrznych dostawców usług analityki internetowej, takich jak Google Analytics,
w celu przeanalizowania, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych usług. Ci dostawcy usług
używają technologii plików cookie do zbierania informacji o użytkowaniu i nawigacji w celu oceny
interakcji z usługami. Aby uniemożliwić Google Analytics wykorzystywanie danych do celów
analitycznych, można zainstalować dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics, klikając tutaj.
Możemy również korzystać z usług zewnętrznych partnerów reklamowych w celu personalizacji treści,
które wyświetlają się podczas korzystania z usług, i dostarczania dostosowanych reklam. Ci dostawcy
usług w podobny sposób wykorzystują technologie plików cookie do dostarczania dostosowanych treści
i reklam w oparciu o informacje o użytkowaniu online i nawigacji (takie jak przeszła aktywność
przeglądarki) oraz do raportowania o skuteczności treści w inicjowaniu interakcji lub kierowaniu do
naszych usług. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostosowanych reklam w przeglądarce i sposobu
kontrolowania umieszczania plików cookie na komputerze w celu dostarczania dostosowanych reklam,
można kliknąć link do rezygnacji z plików cookie organizacji Network Advertising Initiative albo link
do rezygnacji z plików cookie organizacji Digital Advertising Alliance, aby zrezygnować z otrzymywania
dostosowanych reklam od firm, które uczestniczą w tych programach. Aby zrezygnować z reklam
displayowych Google Analytics lub dostosować reklamy w sieci reklamowej Google, można odwiedzić
stronę ustawień reklam Google.
Należy pamiętać, że nie kontrolujemy żadnego z powyższych linków do rezygnacji i nie ponosimy
odpowiedzialności za jakiekolwiek wybory dokonywane za pomocą tych mechanizmów ani za ciągłą
dostępność lub dokładność tych mechanizmów.
Zmiany w naszej Polityce cookies
Wszystkie przyszłe zmiany, które wprowadzamy w naszej Polityce cookies, będą wyświetlane na tej
stronie. Pojawią się one na dole strony. W stosownych przypadkach powiadomimy naszych
użytkowników o tych zmianach.
Kontakt
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej Polityki cookies, można skontaktować się z nami,
wysyłają e-mail pod adres privacy@jabil.com
Zapraszamy również do zapoznania się z naszą Polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej o tym,
jak zbieramy, wykorzystujemy i chronimy dane osobowe.
Ta Polityka cookies została zaktualizowana 12 lipca 2021 r.

