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Oświadczenie o polityce plików cookie Vuurin Praca w Holandii
Na tej witrynie internetowej korzystamy z plików cookie. Są to małe pliki tekstowe, które nasza witryna umieszcza w Państwa przeglądarce internetowej (na Państwa
komputerze, tablecie lub telefonie komórkowym). Plików cookie używamy, by ułatwiać korzystanie z witryny internetowej, ulepszać jej działanie i doświadczenie użytkownika,
a także trafność oferty na witrynie i witrynach osób trzecich.
W zakresie, w jakim gromadzimy dane osobowe, są one przetwarzane zgodnie z naszym oświadczeniem o ochronie prywatności.

JAKIE PLIKI COOKIE STOSUJEMY I DLACZEGO
Vuurin Praca w Holandii umieszcza pliki cookie, a niekiedy robi to w imieniu innych stron, z którymi poczyniła stosowne uzgodnienia. Poniżej przedstawiamy zestawienie
rodzajów plików cookie, które są umieszczane za pośrednictwem witryny Vuurin Praca w Holandii:

VUURIN PRACA W HOLANDII UMIESZCZA FUNKCJONALNE PLIKI COOKIE
•
•
•
•
•

aby zapewnić takie działanie witryny, jakie zaplanowaliśmy;
aby zapobiegać wielokrotnemu powtarzaniu czynności, na przykład, żeby przy kolejnych odwiedzinach na witrynie byli Państwo automatycznie zalogowani;
które ułatwiają Państwu korzystanie z witryny (na przykład ponieważ dzięki nim Państwa preferowane ustawienia lub zapisane oferty pracy są zapamiętywane);
w celu podania informacji o nieukończonej aplikacji o pracę, żeby nie zapomnieli Państwo o jej postępach.
Termin przechowywania: Sesja - 2 lata

VUURIN PRACA W HOLANDII UMIESZCZA STATYSTYCZNE/ANALITYCZNE PLIKI COOKIE
• U
 żywamy plików cookie na potrzeby danych statystycznych dotyczących witryny. Korzystamy z plików cookie w celu monitorowania działania witryny, ulepszania witryny
na podstawie jej działania i w celu oceny skuteczności kampanii.
• Dzięki nim gromadzimy informacje o tym, jak odwiedzający korzystają z naszej witryny. W ten sposób możemy jeszcze lepiej dostosować witrynę do odwiedzających.
• Gromadzone dane są anonimizowane i nie wykorzystujemy ich do innych celów niż ulepszenie działania witryny.
• Vuurin Praca w Holandii mierzy odwiedziny na witrynie za pomocą Google Analytics.
• Do danych zgromadzony w Google Analytics dostęp mają jedynie Vuurin Praca w Holandii i dostawcy w imieniu Vuurin Praca w Holandii.
• Dla każdej sesji termin przechowywania wynosi 2 lata.
• Aby przybliżyć Państwu, jak wykorzystywane są gromadzone dane, na witrynie Google zamieszczono do wglądu przykładowe oprogramowanie. Aby uzyskać więcej
informacji, patrz też polityka prywatności google analytics.

VUURIN PRACA W HOLANDII UMIESZCZA REKLAMOWE I OKREŚLAJĄCE GRUPY DOCELOWE PLIKI COOKIE
Te pliki umieszczają Vuurin Praca w Holandii i dostawcy w imieniu Vuurin Praca w Holandii
Te pliki zwiększają trafność oferty na własnej witrynie lub witrynach osób trzecich na podstawie anonimowego surfowania po naszej witrynie. Dzięki nim sprawiamy na
przykład, że wyświetlane reklamy są bardziej odpowiednie dla Państwa.
Dla każdej sesji termin przechowywania wynosi 2 lata.

ODSYŁANIE DO OSÓB TRZECICH (M.IN. MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH)
Na naszej witrynie znajdują się linki i przyciski kierujące do witryn osób trzecich. Po kliknięciu takiego linku lub przycisku opuszczają Państwo naszą witrynę, a za stosowanie
plików cookie na witrynach osób trzecich odpowiadają właśnie osoby trzecie. My nie mamy na to wpływu. Dlatego po więcej informacji (o plikach cookie) odsyłamy Państwa
do odnośnych witryn.

WYREJESTROWANIE
Przed skorzystaniem z naszej witryny Państwo sami decydują o tym, czy akceptują pliki cookie.
Ponadto mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookie w swojej przeglądarce.

ZMIANY
Możemy bez uprzedzenia zmieniać nasze Oświadczenie o polityce plików cookie. Zmienione wersje opatrzone są datą wprowadzenia ostatnich zmian. Zalecamy regularnie
czytać nasze Oświadczenie o polityce plików cookie, by być na bieżąco z ewentualnymi zmianami.
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