Polityka „Cookies”
Nasza strona wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies), żeby odróżnić Ciebie od
innych użytkowników tej strony internetowej i zrozumieć, w jaki sposób z niej
korzystasz np. zapamiętać historię podejmowanych prze Ciebie działań. To
pomaga nam ulepszyć Twoje doświadczenia podczas korzystania ze strony i ją
usprawniać.
Ciasteczko to mały plik, składający się z liter i numerów, który jeżeli wyrazisz na
to zgodę zapisywany w Twojej przeglądarce albo na dysku twardym Twojego
urządzenia końcowego (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), który
przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego
urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie.
Korzystając z tej strony internetowej, poprzez odpowiednie skonfigurowanie
ustawień Twojej przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie Cookies zgodnie z
niniejszą Polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas Cookies lub
innych podobnych technologii, powinieneś zmienić ustawienia swojej
przeglądarki lub zrezygnować z korzystania z tej strony internetowej.
Możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików
Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików
Cookies w Twoim urządzeniu. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu
poprzednim, możesz dokonać za pomocą ustawień Swojej przeglądarki
internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować
automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej
bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Twoim urządzeniu.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies
dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Poniżej znajdują się odnośniki do przykładowych, oficjalnych stron internetowych
producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych, na których
znajduje się informacja o czynnościach potrzebnych do zmiany ustawień danej
przeglądarki w zakresie plików cookies:
Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies
Mozilla Firefox:
http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Google Chrome:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Opera:
http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
Safari:
https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB
Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu. W przypadku
skorzystania z tej opcji, korzystanie z tej strony internetowej będzie możliwe poza
funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.
Wykorzystujemy dwa typy plików cookies:
a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam
do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są
wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie
pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji
poufnych z Urządzenia Użytkownika.
b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam
do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie
Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm
cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani
żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
Wykorzystujemy Cookies Własne (Cookies zamieszczane przez nas, związane ze
funkcjonowaniem tej strony) w następujących celach:
a. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w
serwisie:
i) utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie
musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
ii) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w
szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
iii) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez
Administratora.
b. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.
Wykorzystujemy również Cookies Zewnętrzne (Cookies zamieszczane przez
naszych partnerów za pośrednictwem strony internetowej) w następujących
celach:
a. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem
narzędzi analitycznych:

i)

Google Analytics i pochodne (Google Tag Manager, Google Search
Console [administrator cookies: Google LLC z siedzibą w Mountain View,
Kalifornia, USA],Google Analytics [administrator cookies: Google LLC z
siedzibą w Mountain View, Kalifornia, USA],

b. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu udostępnienia narzędzia
dynamicznego prezentowania treści:
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)

Facebook [administrator cookies: Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park,
Kalifornia, USA],
Google Ads [administrator cookies: Google LLC z siedzibą w Mountain
View, Kalifornia, USA],
Google Maps [administrator cookies: Google LLC z siedzibą w Mountain
View, Kalifornia, USA],
Linkedin [administrator cookies: LinkedIn Corp. z siedzibą w Sunnyvale,
Kalifornia, USA],
Brand24 [administrator cookies: Brand24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
Polska],
Pracuj.pl [administrator cookies: Grupa Pracuj Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, Polska],

Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności, żeby dowiedzieć się więcej o powodach,
dla których możemy zbierać i przetwarzać informacje na Twój temat, jako gościa
naszej strony, i w jako sposób chronimy Twoją prywatność i Twoje prawa w
kontekście naszego wykorzystania informacji na Twój temat.
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, uwagi lub prośby w związku z polityką „Cookies”,
skontaktuj się z nami.
Niniejsza polityka „Cookies” obowiązuje z momentem opublikowania jej na
stronach Fujitsu. Tym samym wcześniejsze jej wersje stają się nieaktualne.
Ostatnio zaktualizowano: 25.09.2019

