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Цим документом визначаються правила використання файлів cookie на Сайті europa.jobs (Сайт), які 

керуються PRACUJ W UNII — EUROPA SP. Z O.O. із зареєстрованим офісом у Wrocław, 136A Nenckiego, 

який внесений до Реєстру підприємців Національного судового реєстру, що зберігається у районному суді у 

Wrocław — Fabryczna, VI, під номером 0000509786, податковий номер (NIP) 899-27-54-745. 

  

Що таке файли cookie?  

Файли cookie створюються нашим Сайтом і зберігаються на жорсткому диску вашого комп'ютера або іншого 

пристрою, який використовується для підключення до Інтернету. Вони збирають інформацію про те, як Ви 

використовуєте наш Сайт. Це потрібно для того, щоб зробити Ваш досвід перегляду сайту простим і 

пристосувати його до Ваших індивідуальних уподобань. 

  

1. Які файли cookie ми використовуємо? 

  

Вид файлів cookie, які можуть бути використані на нашому Сайті: 

  

а) Сеансові файли cookie — є тимчасовими та зберігаються на вашому пристрої лише до моменту 

входу та виходу з Сайту або закриття браузера. Ми використовуємо їх, щоб розпізнати ваш 

пристрій — файли зберігають інформацію про системні налаштування (тип браузера, операційної 

системи тощо). 

 б) Постійні файли cookie — зберігаються протягом проміжку часу, що фіксується в їхніх параметрах, 

або до моменту, коли ви вирішите видалити їх самостійно. Можуть містити таку ж інформацію, що й 

сеансові файли cookie. Дозволяють оптимізувати функціональність веб-сайту, наприклад, 

запам'ятати свій пароль або встановити налаштування на нашому Сайті. Ці файли також 

дозволяють нам аналізувати та вдосконалювати функціональність Сайту. 

 в) Файли cookie третіх сторін належать іншим сторонам, зокрема бізнес-партнерам або 

постачальникам послуг, і керуються ними. Такі файли cookie можуть використовуватися, щоб 

відправити певні форми, наприклад, заяву про прийняття на роботу. Або вони дозволяють 

розміщувати рекламу поза межами веб-сайту. Інформація надходить з рекламних серверів, 

серверів компаній і постачальників послуг, що співпрацюють з нашим Сайтом. Такі файли cookie 

дозволяють налаштовувати рекламу відповідно до ваших уподобань і звичок. Завдяки цьому 

можна оцінити ефективність рекламних кампаній (наприклад, на підставі підрахунку кількості 

людей, які натискали певну рекламу) і створити загальні профілі Користувачів. Такий файл може 

використовуватися для вимірювання та аналізу ефективності наших інструментів, способу 

використання Сайту та вдосконалення продуктів. 

  

2. Для чого ми використовуємо файли cookie? 

  

 а) Щоб наш Сайт працював швидше та був простішим у використанні. 

Завдяки файлам cookie, Ви маєте можливість увійти до свого облікового запису, скористатися 

послугами, доступними тільки для Користувачів, що входять до системи. Ці файли також 

дозволяють нам підтримувати безпеку нашої ІТ-системи. 

 б) Щоб збирати статистичні дані, які дозволяють зрозуміти, як наші Користувачі застосовують 

Сайт і Послуги та покращувати цей досвід. 

Завдяки файлам cookie, ми перевіряємо та аналізуємо спосіб використання Сайту, кількість 

відвідувачів, їх частоту, відвідані веб-сайти, обрані функціональні можливості. Завдяки цьому ми 

можемо розвивати Сайт. 

в) Покращити процес надання послуг та налаштувати зміст та рекламу, які доступні на Сайті, 

відповідно до ваших очікувань та інтересів. 

 Використовуючи внутрішні та зовнішні файли cookie, ми можемо надати Послуги й на інших веб-

сайтах, на основі інформації про те, як ви використовували наш Сайт (наприклад, які вкладки з 

запропонованих відкрили). Ми також використовуємо зовнішні файли cookie, щоб посилатися на 

вас. 

https://pl.europa.jobs/
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3. Керування файлами cookie. 

  

Ви можете керувати спільним використанням та збереженням файлів cookie за допомогою налаштувань 

веб-переглядача (наприклад, Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera). Докладні 

інструкції щодо способу зберігання файлів cookie доступні на сайті виробника вашого браузера. 

Під час входу на наш Сайт, з'явиться повідомлення про використання файлів cookie. Продовження 

користування Сайтом означає, що ви погоджуєтеся з нашою політикою cookie. 

  

Якщо ви не хочете, щоб ми використовували cookie для аналізу та показу вашої реклами, ви можете 

відмовитися тут: 

● Відмова від аналізу дій в межах Сайту за допомогою інструмента Hotjar: 

https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out 

● Відмова від моніторингу діяльності та показу реклами через Google та Facebook: 

https://policies.google.com/technologies/partner-sites    

https://www.facebook.com/privacy/explanation   

https://www.facebook.com/help/247395082112892   
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