
Polityka Cookies 
obowiązuje od 23 kwietnia 2018 r. Poprzednią wersję polityki cookies 
znajdziesz tutaj 
 

Pojęcia pisane wielką literą mają znaczenie przypisane im w Polityce 
Prywatności oraz w tym dokumencie zwanym Polityką Cookies. 

Polityka Cookies ma zastosowanie do Serwisów. 

1. CO OZNACZAJĄ OKREŚLONE 
POJĘCIA? 
Pliki cookies to pliki tekstowe, zapisywane przez przeglądarkę internetową 
na dysku Twojego komputera lub innego urządzenia, w celu przechowywania 
informacji służących do Twojej identyfikacji lub zapamiętywania historii 
działań podejmowanych przez Ciebie w Serwisach. 

Oprócz plików cookies używamy także innych podobnych technologii takich 
jak: 

Fingerprinting to technologia polegająca na zbieraniu i analizie informacji 
dotyczących Twojego urządzenia (informacji o przeglądarce, systemie 
operacyjnym, zainstalowanych plug-inach, strefie czasowej, rozmiarze 
ekranu, czcionkach systemowych i innych konfiguracjach), za pomocą 
którego korzystasz z Serwisów. Informacje te służą do Twojej identyfikacji 
oraz zapewnienia bezpieczeństwa Serwisów; 

Rozpoznawanie urządzeń polega na zastosowaniu do analizy zebranych 
informacji dotyczących Twojego urządzenia (informacji o przeglądarce, 
systemie operacyjnym, zainstalowanych plug-inach, strefie czasowej, 
rozmiarze ekranu, czcionkach systemowych i innych konfiguracjach) operacji 
opartych na statystyce i prawdopodobieństwie oraz nadanie wspólnego 
identyfikatora danym wynikającym z użycia urządzenia. Celem tego działania 
jest próba rozpoznania Ciebie (np. rozpoznanie, że jesteś tym samym 
użytkownikiem korzystającym z wielu urządzeń). Informacje te służą do 
Twojej identyfikacji; 

Mobile In-App Tracking to wiele technologii zapewniających analizę 
aktywności informacji w aplikacji mobilnej. Te technologie nie bazują na 
plikach cookies instalowanych za pomocą przeglądarek i nie mogą być 
kontrolowane za pomocą ustawień przeglądarki. Technologie te mogą 
używać identyfikatora urządzenia lub innych identyfikatorów, takich jak 
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"Identyfikator reklam", aby powiązać Twoją aktywność w aplikacji z konkretną 
aplikacją i analizować Twoją aktywność w aplikacji lub urządzeniach. 

Dla zapewnienia przejrzystości informacji zawartych w Polityce Cookies 
wszystkie wskazane wyżej technologie będziemy dalej nazywać jako pliki 
cookies. 

2. JAKICH RODZAJÓW PLIKÓW COOKIES 
UŻYWAMY? 
Używamy plików cookies różniących się od siebie zarówno cyklem życia, jak 
i domeną internetową, od której pochodzą. 

Ze względu na cykl życia pliki cookies dzielimy na: 

 sesyjne – usuwane jednocześnie z zamknięciem przeglądarki internetowej, 
 trwałe – usuwane z upływem określonego z góry czasu, niezależnie od 

zamknięcia przeglądarki internetowej. 

Ze względu na domeną internetową, od której pochodzą, pliki cookies 
dzielimy na: 

 własne – ustawiane przez serwery internetowe naszych Serwisów, 
 osób trzecich - ustawiane przez serwery internetowe innych stron niż nasze 

Serwisy. 

3. W JAKICH CELACH UŻYWAMY PLIKÓW 
COOKIES? 
Świadczenie żądanych przez Ciebie usług (niezbędne pliki cookies) 

Używamy własnych plików cookies w celu umożliwienia Ci zalogowania się 
do swojego Konta, dostępu do usług Serwisu przeznaczonych jedynie dla 
zalogowanych Użytkowników oraz umożliwienia Ci płynnej nawigacji na 
stronach i podstronach Serwisów bez konieczności każdorazowego 
powtarzania procesu uwierzytelniania. 

Optymalizacja korzystania z Serwisów (niezbędne i analityczne cookies) 

Używamy własnych plików cookies w celu zapewnienia Ci wygody 
korzystania z Serwisów, w tym w celu ograniczania ilości emisji 
pojawiających się powiadomień (o aktualizacji regulaminu, wykorzystywaniu 



plików cookies oraz o dostępności przewodnika po Serwisie). Używany 
plików cookies także aby sprawdzić bezpieczeństwo systemu 
informatycznego oraz w celu zapamiętania Twoich preferencji. 

Statystyka wyświetleń stron i podstron Serwisów (analityczne cookies) 

Używamy plików cookies osób trzecich (np. Google Analytics, Google 
Analytics 360) w celu liczenia wizyt w Serwisach, ich długości oraz 
określenia, jakie funkcjonalności Serwisu lub jego części były najczęściej 
wykorzystywane lub odwiedzane. Zbierane w ten sposób informacje 
pozwalają nam analizować wydajność Serwisów oraz określać kierunki 
rozwoju nowych funkcjonalności i usług. 

Śledzenie aktywności w Serwisach (analityczne cookies) 

Używamy własnych plików cookies w celu Twojej identyfikacji na potrzeby 
analizy Twojej aktywności w Serwisach, określenia jakie czynności 
podejmowałeś na stronach Serwisów, w szczególności które oferty pracy 
wyświetlałeś i na które z nich aplikowałeś. Zbierane w ten sposób informacje 
pozwalają nam lepiej dopasować rekomendowane oferty pracy oraz 
komunikaty marketingowe do Twoich preferencji i zainteresowań. 

Wyświetlanie reklam dopasowanych do Twoich preferencji (reklamowe 
cookies) 

Nasze pliki cookies oraz pliki cookies dostawców zewnętrznych (np. Google 
Adwords) są wykorzystywane w celu prowadzenia kampanii marketingowych 
oraz kampanii remarketignowych docierających z naszymi komunikatami 
marketingowymi do Ciebie, jeżeli odwiedzałeś wcześniej nasze Serwisy. Te 
pliki cookies pamiętają, że odwiedziłeś nasze Serwisy i jakie aktywności 
wykonałeś w naszych Serwisach. Zebrane w ten sposób informacje są 
przekazywane do dostawców zewnętrznych. 

Używamy plików cookies dostawców zewnętrznych w celu wysyłania Ci 
powiadomień w przeglądarce (tzw. powiadomienia web push). Ponadto, 
używamy plików cookies dostawców zewnętrznych w celu Twojej 
identyfikacji na potrzeby wysyłki powiadomień web push. 

4. JAK ZARZĄDZAĆ PLIKAMI COOKIES? 
Masz możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania 
dostępu do plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub 
konfiguracji usługi. W pasku menu przeglądarki internetowej w sekcji 



„Pomoc” można znaleźć informacje, jak odrzucić zapisywanie nowych plików 
cookies, jak usunąć dotychczas zapisane pliki cookies, jak żądać 
powiadamiania o zapisaniu nowego pliku cookie oraz jak zablokować 
działanie plików cookies. 

Dowiedz się więcej także na naszej stronie internetowej: 

https://pomoc.pracuj.pl/hc/pl/articles/221006587-Jak-zrezygnować-z-
zapisywania-plików-cookies- 

Dochowując najwyższej staranności w świadczeniu jak najwyżej jakości 
usług informujemy, że zmiany ustawień dotyczących plików cookies, poprzez 
odrzucenie zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia a 
nawet uniemożliwić Ci korzystanie z niektórych usług. 
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