
PLIKI COOKIES 
 
Klauzula cookies 
 
„Na naszych stronach stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, tj. 
w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania strony oraz w celach analitycznych i marketingowych. Strona 
przechowuje oraz uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanej na Twoim urządzeniu, wykorzystując 
mechanizm plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie, przy czym zmiana lub 
cofnięcie zgody na wykorzystywanie plików cookies może nastąpić w każdym momencie i odbywa się za 
pomocą zmiany przez Ciebie ustawień przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji swojej 
przeglądarki (np. Chrome / Edge / Firefox / Safari).” 
 
Polityka Cookies 

 
„Pliki cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są na urządzeniu, z którego łączysz się z stroną 
internetową (np. komputer lub smartfon) i są przeznaczone do przechowywania informacji o sposobie 
korzystania przez Ciebie z tych stron internetowych. Zawierają one nazwę strony internetowej, swój unikalny 
numer oraz czas przechowywania informacji na urządzeniu, za pośrednictwem którego się połączyłeś. 

 
Cele przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies: 

• dopasowanie zawartości strony internetowej, do Twoich indywidualnych preferencji, 
• przygotowywanie statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników stron 

internetowych – analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu 
naszej strony do panujących trendów. Statystyki stosuje się też do oceny popularności naszych stron 
internetowych; 

• zbierania statystyk i poprawy funkcjonowania naszych stron internetowych – zanonimizowane dane 
statystyczne są przekazywane niektórym naszym klientom w celu oceny skuteczności ich działań 
rekrutacyjnych. 

 
Na naszych stronach internetowych stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki 
sesyjne są plikami tymczasowymi, przechowuje się je do momentu opuszczenia danej strony internetowej 
(poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w 
urządzeniu, za pośrednictwem którego łączyłeś się z naszą stroną internetową, do czasu ich samodzielnego 
usunięcia lub do czasu ich usunięcia z uwagi na upływ czasu wynikający ustawień przeglądarki. 

 
Możesz w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików cookies 
lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można 
sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek 
domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu, z którego łączysz się z stronami 
internetowymi. 
 
Jednocześnie pragniemy Cię poinformować, że zmiany ustawień w Twojej przeglądarce internetowej mogą 
ograniczyć dostęp do niektórych funkcji Systemu. 
 
Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej 
producenta. 

  



 
Administrator wykorzystuje następujące narzędzia dotyczące analizy oraz komunikacji: 

 
1) Google Analytics 
 

Administrator korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych 
udostępnianej przez Google, Inc. Google Analytics używa cookies, czyli plików tekstowych 
umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania 
sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat 
korzystania z witryny przez użytkownika(włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce 
Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. 

 
Administrator aktywował anonimizację adresu IP, w związku z czym Twój adres IP jest skracany 
przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany 
do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Z uwagi na to, że Google 
LLC posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, 
zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu 
europejskie następuje na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez 
Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Zanonimizowany adres IP 
przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z 
innymi danymi Google. W celu zapobieżeniu rejestrowania plików cookies dotyczących 
korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej przez Google, jak również przetwarzaniu 
tych danych przez Google, możesz zainstalować wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod 
następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.” 

 
Dodatkowe informacje: Google Analytics Warunki 
usługi:https://www.google.com/analytics/terms/gb.html, Ogólny przegląd zasad bezpieczeństwa 
i prywatności Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en, 
jak również polityka prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en. 

 
2) Google Tag Manager 
 

Administrator korzysta z Google Tag Manager. Usługa ta umożliwia zarządzanie tagami strony za 
pośrednictwem interfejsu. Google Tag Manager implementuje tylko tagi. Oznacza to, że nie są 
używane żadne pliki cookie i nie są gromadzone żadne dane osobowe. Google Tag Manager 
aktywuje inne tagi, które z kolei zbierają dane w razie potrzeby. Jednakże, Google Tag Manager 
nie uzyskuje dostępu do tych danych. Jeśli dezaktywacja została wykonana na poziomie domeny 
lub pliku cookie, to zachowuje ważność dla wszystkich tagów śledzenia, jeżeli są one 
zaimplementowane w Google Tag Manager. 

 
Z pomocą Google Tag Manager kontrolujemy prowadzone przez nas kampanie reklamowe oraz 
sposób, w jaki korzystasz z naszych stron.  
 
Przy okazji odwiedzin naszej strony internetowej automatycznie pozostawiany jest w Twoim 
urządzeniu plik cookie firmy Google, który z pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) oraz na 
podstawie odwiedzanych przez Ciebie stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na 
zainteresowaniach, kontrolowanie efektywności tych reklam oraz inne działania związane z 
kontrolą Twojego zachowania na stronie. 
 
Dalsze przetwarzanie danych ma miejsce tylko wtedy, gdy wyraziłeś zgodę wobec Google na 
łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z Twoim kontem oraz wykorzystanie informacji z 



Twojego konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach 
internetowych. Jeśli w takim przypadku będziesz zalogowany podczas wizyty na naszej stronie 
internetowej w serwisie Google, Google wykorzysta Twoje dane razem z danymi Google Analytics 
w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych 
urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo Twoje dane osobowe z danymi Google 
Analytics, aby utworzyć grupy docelowe. Możesz dezaktywować cookies wykorzystywane do 
remarketingu w ramach ustawień swojego konta Google: https://adssettings.google.com. 

 
Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google 
Tag Manager, zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności Google: 
https://policies.google.com/privacy 

 


