POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Niniejsza Polityka plików cookies została opracowana, by należycie zadbać o
interesy Użytkowników, a także zapewnić im prywatność i przejrzystość
korzystania ze strony internetowej www.hrspot.pl , należącej do firmy
Magdalena Fijas HR Spot.

CZYM SĄ PLIKI COOKIES?

Pliki cookies, zwane potocznie ciasteczkami ( z jęz. angielskiego cookie –
ciastko), to niewielkie pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym
Użytkownika. Zawierają dane zapisywane w trakcie jego wizyty na danej
stronie internetowej i umożliwiają przywoływanie informacji, o tym co
Użytkownik robił podczas konkretnej wizyty.
Zaprojektowane zostały tak, aby pozwolić rozpoznać urządzenie Użytkownika
podczas kolejnych sesji i odpowiednio wyświetlić stronę internetową
przystosowaną do jego indywidualnych preferencji. Zazwyczaj zawierają takie
dane jak nazwa strony internetowej, z której pochodzą, unikalny numer, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym, kliknięcie danych linków czy
logowanie do konta Użytkownika.
Bez plików cookies, strony internetowe nie działałyby w sposób, do jakiego
przyzwyczaili się współcześni Użytkownicy.

W JAKIM CELU WYKORZYSTUJEMY PLIKI COOKIES?

Strona internetowa www.hrspot.pl chce wykorzystywać wybrane pliki cookies,
by zagwarantować Użytkownikowi przyjemny na niej pobyt i umożliwić mu
wygodny dostęp do wszystkich swoich funkcji. Stosuje je również w celu
optymalizacji korzystania ze strony i tworzenia anonimowych, zagregowanych

statystyk, pozwalających zrozumieć ruch na stronie i sposób w jaki
Uzytkownicy z niej korzystają. Dzięki temu firma Magdalena Fijas HR Spot
może ulepszać strukturę oraz zawartość swojej internetowej strony firmowej.

JAKIE RODZAJE PLIKI COOKIES STOSOWANE SĄ NA STRONIE HR
SPOT?

Co do zasady, używamy dwóch typów plików cookies:
1) sesyjnych plików cookies (session cookies) – czyli tymczasowych plików
tekstowych, które przechowywane są na komputerze Użytkownika
wyłącznie podczas jego wizyty na stronie internetowej, a następnie w
momencie zamknięcia przeglądarki internetowej są automatycznie
usuwane,
2) trwałych plików cookies (persistent cookies) – czyli stałych plików
tekstowych, które pozostają na urządzeniu końcowym Użytkownika
również już po zamknięciu przez niego okna przeglądarki internetowej,
chyba że ręcznie usunie on je z pamięci swojego komputera.
Sesyjne pliki cookies umożliwiają m.in. zapamiętanie loginu Użytkownika
podczas jego przemieszczania się między podstronami, tak aby nie musiał on
logować się za każdym razem, gdy przełącza poszczególne karty danej strony
internetowej.
Trwałe pliki cookies pozwalają z kolei rozpoznać danego Użytkownika podczas
jego ponownej wizyty na danej stronie internetowej.

W ramach dwóch powyższych typów plików cookies wyróżnić możemy również
rodzaje cookies z uwagi na ich przydatność i funkcje:
1) ściśle niezbędne pliki cookies – czyli pliki absolutnie niezbędne, by
niniejsza strona internetowa mogła prawidłowo funkcjonować, a
wszystkie funkcje, z których chce korzystać Użytkownik, były dla niego
dostępne. Ten typ cookies nie zbiera żadnych danych o Użytkownikach,

które mogłyby zostać wykorzystane do celów marketingowych. Nie
zapamietuje też miejsc, które odwiedzają Użytkownicy podczas wizyty na
stronie internetowej,
2) analityczne pliki cookies poprawiające wydajność – czyli pliki zapisujące
informacje w jaki sposób Użytkownicy korzystają z danej strony
internetowej, dajmy na to, które podstrony serwisu odwiedzają
najczęściej. Pomagają one ulepszyć usługi i wyeliminować błędy na
stronach. Wszelkie informacje zbierane przez te pliki są anonimowe i
służą do przedstawiania zagregowanych statystyk,
3) funkcjonalne pliki cookies – czyli pliki zapamiętujące wybory, jakich
dokonał dany Użytkownik podczas konkretnej wizyty. Pozwalają na
zapamiętanie preferencji danego Użytkownika, np. jego nazwę, region
pochodzenia, rozmiar czcionki czy wybrany język. Pliki te nie śledzą
innych stronych, jakie odwiedził Użytkownik,
4) pliki cookies do targetowania reklam – czyli pliki, które mogą być
wykorzystywane do prezentowania wiadomości, postów i reklam
dopasowanych do zainteresowań Użytkownika. Często cookies te
połączone są z zewnętrznymi serwisami internetowymi, takimi jak np.
Facebook.

Warto zaznaczyć, że wszystkie powyższe rodzaje cookies dzielą się jeszcze na
własne pliki cookies oraz pliki cookies stron trzecich. Do tego drugiego typu
należą pliki Google Analytics (analityczne cookies), które umożliwiają analizę
sposobu korzystania ze strony internetowej przez Google Inc i tworzenie
raportów aktywności na danej stronie internetowej.

JAK USUNĄĆ PLIKI COOKIES?

Pliki cookies są wykorzystywane na stronie internetowej www.hrspot.pl za
zgodą Użytkownika i w dowolnej chwili może on zmienić jej zakres (tj.
wyłączyć część stosowanych plików cookies) lub całkowicie je zablokować.

Aby usunąć pliki cookies lub zmienić zakres zgody na ich stosowanie,
Użytkownik powinien ręcznie zmienić konfigurację ustawień wykorzystywanego
przez siebie oprogramowania do przeglądania witryn internetowych, czyli
przeglądarki internetowej.

Zważywszy na mnogość istniejących przeglądarek internetowych, nie
przedstawiamy tu dokładnej instrukcji zmiany ustawień każdej z nich. Jednak
instrukcję taką Użytkownik znaleźć może m.in. tutaj:
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ .

