
  

 

POLITYKA PLIKÓW COOKIE 

Wersja z dnia 02-01-2019 

 

PRACUJ W UNII – EUROPA SP. Z O.O.  ul. Nenckiego 136A,  52-223 Wrocław    |    tel.: +48 71 33 49 322 
info@pracujwunii.pl    |   www.pracujwunii.pl    |   KRS: 0000509786    |   NIP: 899-27-54-745    |    REGON: 022415267 

1 

 

Poniższy dokument określa zasady wykorzystywania plików cookies w serwisie pracujwunii.pl („Serwis”), 
administrowanym przez PRACUJ W UNII - EUROPA SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Nenckiego 136A, 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we 
Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000509786, posiadająca numer 
identyfikacji podatkowej (NIP) 899-27-54-745. 

Czym są pliki cookies? 
 

To małe pliki tekstowe tworzone przez nasz Serwis i zapisywane na dysku Twojego komputera lub innego 
urządzenia, dzięki któremu łączysz się z Internetem. Zbierają one informacje o tym, jak korzystasz z naszego 
Serwisu po to, by ułatwić Ci poruszanie się po witrynie i dopasować ją do Twoich indywidualnych preferencji. 
 
 

1. Jakiego rodzaju plików cookies używamy? 
W naszym Serwisie mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookie: 

a) sesyjne pliki cookie - tymczasowe, przechowywane na Twoim urządzeniu do momentu wylogowania lub 
opuszczenia Serwisu czy wyłączenia przeglądarki internetowej 
Używamy ich do rozpoznawania urządzenia, zawierają informacje o ustawieniach systemu (rodzaj 
przeglądarki, systemu operacyjnego itp.) 

b) stałe pliki cookie - przechowywane przez określony w ich parametrach czas lub do momentu, kiedy sam 
ich nie usuniesz z przeglądarki. Mogą zawierać te same informacje, co sesyjne pliki cookie. Umożliwiają 
optymalizację działań strony, np. zapamiętują hasła lub Twoje preferencje dotyczące ustawień naszego 
portalu, pozwalają nam także na analizę i poprawę funkcjonalności serwisu. 

c) pliki cookies podmiotów zewnętrznych – są to informacje pochodzące np. z serwerów reklamowych, 
serwerów firm i dostawców usług współpracujących z PRACUJ W UNII. Ten rodzaj cookie pozwala 
dostosowywać reklamy do Twoich preferencji i zwyczajów. Można dzięki nim ocenić skuteczność działań 
reklamowych (np. dzięki zliczaniu, ile osób kliknęło w daną reklamę i przeszło na stronę internetową 
reklamodawcy) oraz tworzyć tzw. ogólne profile użytkowników. Tego typu pliki mogą również służyć do 
pomiaru i analizy skuteczności naszych narzędzi, sposobu korzystania z serwisu i ulepszeniu naszych 
produktów. 

 
2. W jaki sposób wykorzystujemy w PRACUJ W UNII pliki cookie? 

a) aby Serwis działał szybciej i był łatwiejszy w użyciu 
Używamy plików cookie po to, byś mógł zalogować się do swojego konta, skorzystać z usług naszego 
portalu dostępnych dla zalogowanych użytkowników, abyś mógł płynnie i wygodnie poruszać się po 
Portalu bez konieczności powtarzania za każdym razem procesu uwierzytelniania lub wyboru swoich 
preferencji korzystania ze strony. Pliki te pozwalają nam również utrzymać bezpieczeństwo systemu 
informatycznego. 
 

b) aby zbierać statystyki, które pozwalają nam zrozumieć, jak użytkownicy korzystają z naszego Serwisu  
i naszych usług oraz je ulepszyć 
Za pomocą tych plików cookies badamy sposób korzystania z Portalu, m.in. liczbę wizytujących 
użytkowników, ich częstotliwość, odwiedzane strony, wybierane funkcjonalności. Dzięki temu możemy 
rozwijać Serwis. 
 

c) aby lepiej dopasować treści i reklamy dostępne w Serwisie do Twoich oczekiwań i zainteresowań oraz 
ułatwić ich prezentowanie 
Za pomocą zewnętrznych plików cookie wyświetlamy Ci na PWU reklamy odnoszące się do Twoich 
preferencji i zainteresowań. Za pomocą wewnętrznych i zewnętrznych plików cookie prezentujemy 
również naszą ofertę na innych stronach internetowych na bazie informacji, jak korzystałeś z naszego 
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Portalu (np. jakie podstrony odwiedzałeś, na jakie oferty aplikowałeś). Używamy również zewnętrznych 
plików cookie, aby kierować do Ciebie powiadomienia web push. 

 

3. Zarządzanie plikami cookies 
Masz możliwość zarządzania udostępnianiem i przechowywaniem plików cookie dzięki ustawieniom swojej 
przeglądarki internetowej (np. Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera). Dokładne 
instrukcje dotyczące sposobu określenia warunków przechowywania plików cookies są dostępne na stronach 
producenta Twojej przeglądarki internetowej. 

 
Jeśli nie zgodzisz się na zapisywanie plików cookies, korzystanie z niektórych naszych usług może być utrudnione 
lub niemożliwe. 
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