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§1
Wstęp
1. Przykładamy szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników. Nasza polityka
prywatności gwarantuje bezpieczeństwo i prywatność powierzonych nam informacji.
2. Nie wykorzystujemy podanych przez Ciebie informacji do innych celów niż świadczenie
Tobie usług - m.in. prowadzenie konta Merchanta w serwisie (rozliczenia, wystawianie
faktur, prowadzenie księgowości), informowania funkcjonalnościach, promocjach i
innych faktach, które mogą być dla Ciebie przydatne oraz ze względu na obowiązujące
przepisy prawa i wymogi standardów ustanowionych przez organizacje wydające karty
płatnicze. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda
użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych zakresie
przedstawionym w niniejszej polityce.
3. Nie udostępniamy Twoich danych zewnętrznym podmiotom, chyba że wymaga tego
prawo. Tylko osoba znająca login i hasło ma wgląd i możliwość modyfikacji danych. Po
usunięciu konta, dane przechowywane są jeszcze przez miesiąc miesiąc czasu, abyś
mógł w tym czasie dokonać reaktywacji konta, nie tracąc wprowadzonych wcześniej
treści. Po tym okresie zostaną bezpowrotnie usunięte.
4. Dbamy o pełną (całodobową, siedem dni w tygodniu) dostępność do świadczonych
usług oraz o bezpieczeństwo Twoich danych również fizycznie – nasze serwery są
ulokowane w najnowocześniejszej serwerowni w Polsce. W miejscu, któremu zaufali
najlepsi – między innymi najpotężniejszy serwis aukcyjny w Polsce i Europie Środkowej
posiadający miliony użytkowników, największe portale społecznościowe oraz wielu
innych potentatów branży usług świadczonych za pośrednictwem internetu. Serwery
są monitorowane całą dobę przez specjalistów.

§2
Polityka dotycząca plików cookies
1. Niniejsza Polityka dotycząca Ciasteczek odnosi się do wszystkich stron internetowych
oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do PSP Polska Sp. z o.o. tj.
www.espago.com, www.espagobill.com
2. Przez używanie serwisu Espago wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą
Polityką Ciasteczek. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek,
powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub
zrezygnować z używania serwisu Espago.
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Co to są ciasteczka?
Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim
komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w
internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi,
„długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo
wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje
połączenie ze stroną internetową.

Do czego używamy ciasteczek?
Espago używa ciasteczek w różnych celach:
a) by strona Espago działała szybciej i była łatwiejsza w użyciu,
b) do zbierania anonimowych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć jak są używane
nasze strony i pomagają w poprawianiu ich funkcjonalności i zawartości (Google
Analytics)
Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości
użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

Jak długo przechowywane są dane w ciasteczkach?
W serwisie Esapgo mogą być używane dwa rodzaje ciasteczek – sesyjne oraz stałe. Te
pierwsze pozostają na Twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania z serwisu Espago.
Ciasteczka stałe pozostają na Twoim urządzeniu tak długo jak długo mają ustawiony czas
życia lub do momentu kiedy je usuniesz.

Czy ciasteczka zawierają dane osobowe?
Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w
celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane
w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

W jaki sposób mogę zmienić ustawienia dot. ciasteczek albo je
usunąć?
Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne
przyjmowanie ciasteczek. Możesz jednak zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby
ciasteczka były blokowane – w całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich,
albo aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie kiedy ciasteczka są wysyłane
na Twoje urządzenie. Pamiętaj jednak, że jeżeli zablokujesz używane przez nas
ciasteczka, może to negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania z serwisu Espago, na
przykład możesz nie być w stanie odwiedzić pewnych obszarów serwisu.
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