Polityka prywatności
na stronie www.jds.net.pl
Poniżej wskazujemy zasady ochrony prywatności
osób korzystających ze strony www.jds.net.pl.
Stronę jds.net.pl w tej Polityce prywatności będziemy nazywali „Serwisem”,
zaś urządzenie końcowe, z którego łączą się Państwo z Serwisem, takie
jak komputer PC, tablet czy telefon, będziemy nazywali „Urządzeniem”.
Dane osobowe i inne dane
Jeśli w związku z używaniem przez Państwa Serwisu prosimy Państwa
o podanie nam danych osobowych, administratorem Państwa danych jesteśmy
my (czyli JDS Systems Jacek Dresler, nasze dane znajdą Państwo poniżej),
chyba że wyraźnie wskażemy inaczej.
W Serwisie przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:
1. umożliwienia korzystania z Serwisu, w szczególności rejestracji,
logowania do konta w Serwisie, obsługi konta w Serwisie,
informowania o zmianach w działaniu Serwisu,
2. poprawy działania Serwisu,
3. opracowywania statystycznych i dokonywania badań analitycznych,
4. marketingu bezpośredniego naszych towarów i usług, a w przypadku
udzielenia przez Państwa odpowiednich zgód - także w celu
marketingu podmiotów z nami współpracujących; w tym celu możemy
- na podstawie przepisów prawa lub udzielonych zgód - dopasowywać
komunikaty reklamowe do Państwa potrzeb, wykorzystując dostępne
nam informacje o Państwa zachowaniu i preferencjach,
5. wykrywania przypadków niedozwolonego korzystania z usług,
ustalenia odpowiedzialności oraz dochodzenia roszczeń.
Dane o zalogowaniu się przez Państwa w Serwisie mogą być wykorzystywane
na potrzeby skorzystania z poszczególnych usług dostępnych w Serwisie.
Przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych możemy posłużyć się
podwykonawcami, działającymi w naszym imieniu. Nasi podwykonawcy
będą przetwarzać dane wyłącznie w określonych przez nas celach, które
opisujemy wyżej. Przekazanie Państwa danych tym podmiotom może nastąpić
z momentem podania przez Państwa tych danych w czasie rejestracji,
a także później, przez czas, przez który przechowujemy Państwa dane
dotyczące korzystania z Serwisu.
Informujemy, że w momencie, w którym łączą się Państwo z naszym
Serwisem, w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerach
(w tym adresie IP lub numerze MSISDN) i rodzaju Urządzenia oraz
oprogramowania na Urządzeniu, z którego Państwo korzystają.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
oraz prawo do ich poprawiania. W przypadku rejestracji w Serwisie podanie
przez Państwa danych jest dobrowolne, ale jednocześnie ich niepodanie

uniemożliwia dokonanie rejestracji w Serwisie.
Pliki cookies
Wykorzystujemy pliki cookies.
W plikach cookies może być zapisana informacja o tym, z jakich części
Serwisu korzystali Państwo w przeszłości.
Wykorzystujemy pliki cookies w celu:
• utrzymania ciągłości Państwa sesji po zalogowaniu w Serwisie; dzięki
temu w ramach jednej sesji nie muszą Państwo na każdej podstronie
Serwisu ponownie wpisywać danych do zalogowania,
• skorzystania z opcji „Zapamiętaj mnie”,
• dostosowania Serwisu do potrzeb Usługobiorców,
• tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu,
• zapewnienia bezpieczeństwa sesji,
• zapamiętania Państwa ustawień w Serwisie,
• dopasowywania reklamy, zarówno prezentowanej w Serwisie, jak i na
innych stronach internetowych lub w innych aplikacjach mobilnych;
w tym celu możemy wykorzystywać informacje pochodzące
z plików cookies umieszczonych w Państwa urządzeniu na innych
stronach internetowych, a także - na podstawie przepisów prawa lub
udzielonych zgód - z innych źródeł takich jak dostawcy zewnętrznych
baz danych lub Państwa dane zgromadzone na podstawie łączących
nas z Państwem umów.
Za pomocą opcji „Zapamiętaj mnie” mają Państwo zapewniony dostęp
do swojego konta w Serwisie bez konieczności każdorazowego logowania
się do Serwisu. Dostęp ten jest zapewniony, jeśli łączą się Państwo
z Serwisem z urządzenia końcowego, z którego korzystali Państwo w momencie
wybrania tej opcji i umieszczenia pliku cookie.
Zwracamy uwagę, że po wybraniu opcji „Zapamiętaj mnie” każda osoba,
która będzie korzystać z Państwa urządzenia końcowego może uzyskać
dostęp do Państwa konta w Serwisie, w tym do danych dotyczącej
Państwa umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.
Podczas korzystania z Serwisu w Państwa Urządzeniu mogą być dodatkowo
umieszczone pliki cookies pochodzące od innych podmiotów (zewnętrzne
pliki cookies), w szczególności od dostawców serwisów takich
jak: Facebook, Twitter, Google+, YouTube, DailyMotion w celu umożliwienia
Państwu skorzystania z funkcjonalności naszego Serwisu zintegrowanej
z tymi serwisami. Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików
cookie w swojej polityce prywatności.
Zewnętrzne pliki cookies mogą być umieszczane także przez podmioty
takie jak Google Inc. oraz Comscore w celu zbierania zanonimizowanych
informacji o korzystaniu z Serwisu na potrzeby statystyczne oraz na potrzeby
poprawiania działania Serwisu.
Poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki na Państwa Urządzeniu
mogą Państwo wyrazić zgodę na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu
do plików cookies (umożliwiając przyjmowanie plików cookies) lub taką
zgodę cofnąć (blokując przyjmowanie plików cookies). W każdej chwili

mogą Państwo także usunąć umieszczone pliki cookies za pomocą opcji
dostępnych w przeglądarce internetowej lub w systemie operacyjnym
Państwa urządzenia.
Informujemy jednak, że usunięcie, zablokowanie lub ograniczenie umieszczania
plików cookie może spowodować utrudnienia korzystania z Serwisu,
a nawet uniemożliwić korzystanie z niektórych jego opcji.
Inne informacje
W Serwisie mogą pojawić się podstrony, na których podmioty z nami
współpracujące („Partnerzy”) świadczą Państwu swoje usługi we własnym
imieniu. Jeśli takie usługi będą wymagać przetwarzania Państwa danych,
to w tym zakresie administratorem Państwa danych osobowych będą
Partnerzy.
Jeśli chcieliby Państwo wykorzystać jakiekolwiek dane dotyczące innych
użytkowników naszego Serwisu, mogą Państwo to zrobić wyłącznie jeśli
wynika to z regulaminu danej usługi, z przepisów prawa lub jeśli uzyskali
Państwo na to ich zgodę.
Nasze dane to:
JDS Systems Jacek Dresler
Ul. Basztowa 15, 76-100 Sławno
NIP: 839-175-49-76
e-mail: biuroi@jds.net.pl
tel. 601 301 007

