
Pliki cookies  

 

1. Administrator strony www.homejob.pl (CSR i Komunikacja Magdalena Felczak) zbiera 

w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies w celu gromadzenia 

danych związanych z korzystaniem z Serwisu internetowego przez Użytkownika. Pliki 

cookies to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki 

Użytkownika i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na 

witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i 

odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu.  

 

2. Administrator wykorzystuje pliki cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu 

końcowym Użytkownika do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej 

lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki cookies „stałe” przechowywane na 

urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików 

cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.  

 

3. Administrator w ramach Serwisu internetowego stosuje następujące rodzaje plików 

cookies:  

• „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach 

Serwisu internetowego,  

• pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa,  

• „wydajnościowe” pliki cookies, wykorzystywane do pozyskiwania informacji o 

sposobie korzystania ze strony internetowej Serwisu internetowego przez 

Użytkowników,  

• „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez 

Użytkownika ustawień i dostosowanie Serwisu internetowego do Użytkownika.  

 

4. Administrator usługi wykorzystuje cookies zewnętrzne w następujących celach:  

• zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem 

narzędzia analitycznego Google Analyocs oraz w celu obsługi narzędzia Google Ads 

(administratorem cookies jest Google LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych),  

http://www.homejob.pl/


• popularyzacji Serwisu internetowego za pomocą serwisu społecznościowego 

www.facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą 

w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).  

• popularyzacji Serwisu internetowego za pomocą serwisu społecznościowego 

www.linkedin.com (administrator cookies zewnętrznego: Linkedin z siedzibą w 

USA).  

 

5. Google LLC oraz Facebook Inc są podmiotami z państwa trzeciego – Stanów 

Zjednoczonych oraz korzystają z odpowiednich mechanizmów zgodności takich jak 

standardowe klauzule umowne w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony 

danych osobowych wymaganego przez RODO.  

 

6. Administrator zapewnia możliwość korzystania z funkcji społecznościowej, takiej jak 

subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tej funkcji może wiązać się z 

wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych 

takich jak Facebook, Instagram czy YouTube.  

 

7. Pliki cookies dostosowują i optymalizują Serwis internetowy i jego ofertę dla potrzeb 

Użytkowników poprzez takie działania jak tworzenie statystyk odsłon Serwisu 

internetowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa jego użytkownikom.  

 

8. Pliki cookies niezbędne są również do utrzymania sesji Użytkownika po opuszczeniu 

przez niego Serwisu internetowego.  

 

9. Użytkownik w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może zmienić 

ustawienia dotyczące plików cookies, w tym może zablokować możliwość gromadzenia 

plików cookies.  

 

10. Zablokowanie możliwości gromadzenia plików cookies czy wprowadzenie innych 

zmian w ustawieniach dotyczących plików cookies na urządzeniu Użytkownika może 

utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z usług i narzędzi Serwisu internetowego.  

 



 

11. Użytkownik, który nie chce wykorzystywania plików cookies w opisanych powyżej 

celach w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową 

instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta 

przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta Użytkownik. Więcej informacji 

na temat cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej. 

Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki cookies to 

Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome.  

 

12. Administrator może umożliwiać podmiotom zewnętrznym, np. dostawcom reklam czy 

dostawcom rozwiązań analitycznych, gromadzenie informacji z wykorzystaniem 

powyższych technologii bezpośrednio na stronie internetowej Serwisu internetowego. 

Zgromadzone w ten sposób dane podlegają postanowieniom polityk prywatności 

opracowanym przez te podmioty.  

 

13. Niektóre podmioty zewnętrzne działające w ramach Serwisu internetowego 

umożliwiają użytkownikom wycofanie zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez 

nie danych na potrzeby reklam bazujących na aktywności Użytkownika. Więcej 

informacji na ten temat i możliwość dokonania wyboru znajduje się na przykład na 

stronie internetowej: www.youronlinechoices.com.  

 


