Polityka ciasteczek
serwisu internetowego Husario
Czym są ciasteczka (cookies) oraz Local Storage Object (LSO)?
Pliki cookie to małe pliki tekstowe umieszczane na urządzeniu końcowym użytkownika
przez odwiedzane serwisy internetowe (strony lub aplikacje), umożliwiające rejestrowanie
informacji, z których serwis korzysta w czasie, kiedy na nim przebywasz. Przy każdej kolejnej
wizycie ciasteczka są odsyłane do tego lub innego serwisu, która je rozpoznaje.
Local Storage Object (LSO) to wydzielona część pamięci przeglądarki, służąca do
przechowywania danych zapisywanych przez serwisy internetowe, do której dostęp może
uzyskać wyłącznie serwis działający w ramach tej samej witryny, z którego dane zostały
zapisane. W odróżnieniu od ciasteczek, dane z LSO nie są wysyłane przez przeglądarkę przy
każdym odwołaniu do serwera, są długotrwale przechowywane przez przeglądarkę, nie
ulegają usunięciu po zamknięciu przeglądarki ani nie posiadają określonego okresu
ważności.

W jakim celu używamy plików cookie oraz LSO w serwisie Husario?
Używamy plików cookie oraz LSO zarówno w celu zapewnienia prawidłowego działania
serwisu Husario (np. umożliwienie zalogowania, automatyczne logowanie przy każdej
wizycie, zapamiętywanie wybranego języka i ustawień ciasteczek), jak i w celu uzyskania
informacji pozwalających na usprawnianie i dostosowywanie naszego serwisu do potrzeb
użytkowników oraz dostarczanie reklam dopasowanych do zainteresowań odbiorców.

Jakiego rodzaju plików cookie używamy w serwisie Husario?
Rodzaje ciasteczek w zależności od pochodzenia:
Ciasteczka wewnętrzne/własne (pierwszej kategorii): umieszczane na Twoim urządzeniu
i obsługiwane bezpośrednio przez nasz serwis.
Nie umieszczamy na Twoim urządzeniu ciasteczek zewnętrznych (podmiotów trzecich).
Rodzaje ciasteczek w zależności od okresu przechowywania:
Ciasteczka sesyjne (session cookies): przechowywane w pamięci przeglądarki na Twoim
urządzeniu do momentu zakończenia sesji, czyli do momentu wylogowania lub zamknięcia
przeglądarki.
Ciasteczka trwałe/stałe (persistent cookies): przechowywane na Twoim urządzeniu przez
określony okres lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.
Rodzaje ciasteczek i innych wykorzystywanych technologii w zależności od roli w serwisie:
Ciasteczka niezbędne: umożliwiają zapisanie Twoich preferencji dotyczących ustawień
ciasteczek i innych technologii. Tych ciasteczek nie możesz wyłączyć w naszych
ustawieniach. Możesz zablokować je w z poziomu swojej przeglądarki, jednak wtedy przy
każdej wizycie w serwisie będzie wyświetlał się komunikat o ciasteczkach.
Technologia Local Storage Object (rola niezbędna oraz funkcjonalna): umożliwia Tobie
korzystanie z serwisu Husario (np. zalogowanie) i zapewnia prawidłowe działanie
podstawowych funkcjonalności (zapamiętywanie logowania, zapamiętywanie wyboru
języka).
Ciasteczka analityczne: gromadzą anonimowe informacje o sposobie korzystania z naszego
serwisu, dzięki czemu możemy usprawniać jego działanie oraz coraz lepiej dostosowywać
go do potrzeb użytkowników. Pozwalają nam mierzyć liczbę wizyt i poznać źródła odwiedzin,
a także dowiadywać się, które podstrony są najczęściej odwiedzane oraz jak użytkownicy
poruszają się po naszym serwisie. Wykorzystujemy w tym celu usługę Google Analytics
(Universal).

Ciasteczka reklamowe (profilujące). W celu promowania naszych usług prowadzimy
kampanie reklamowe w innych serwisach internetowych, takich jak Facebook i LinkedIn.
Ciasteczka reklamowe gromadzą informacje o aktywności użytkowników w naszym serwisie,
dzięki czemu możemy dostarczać bardziej trafne reklamy dopasowane do zainteresowań
odbiorców oraz mierzyć skuteczność naszych kampanii reklamowych w innych serwisach
internetowych. Wykorzystujemy w tym celu usługi Facebook Pixel oraz LinkedIn Insight Tag.
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Szczegółowe informacje o podmiotach przetwarzających dane
Google Ireland Limited
Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland
Polityka prywatności podmiotu:
https://policies.google.com/privacy?hl=pl
Polityka ciasteczek podmiotu:
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl

Facebook Ireland Limited
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, D02, Ireland
Polityka prywatności podmiotu:
https://www.facebook.com/privacy/explanation
Polityka ciasteczek podmiotu:
https://www.facebook.com/policies/cookies

Jak zmienić ustawienia ciasteczek w naszym serwisie?
W każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookie w serwisie Husario
i wyłączyć niektóre ciasteczka (z wyjątkiem absolutnie niezbędnych) klikając w link
"Ustawienia cookies" na dole strony.

Jak zarządzać plikami cookie na swoim urządzeniu?
W większości przypadków przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie
plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jeśli nie chcesz korzystać z plików
cookie, możesz nimi zarządzać za pomocą przeglądarki, w tym automatycznie usuwać je po
opuszczeniu strony. Możesz również zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby
ciasteczka nie mogły być umieszczane na Twoim urządzeniu. Pamiętaj, że usunięcie lub
zablokowanie plików cookie może mieć wpływ na komfort użytkowania naszych serwisów,
a niektóre funkcje mogą stać się niedostępne. Jeśli usuniesz wszystkie pliki cookie, również

Twoje preferencje zostaną utracone, w tym możliwość rezygnacji z wybranych plików cookie,
ponieważ funkcja ta wymaga umieszczenia pliku cookie rezygnacji na Twoim urządzeniu.
Wskazówki dotyczące zarządzania plikami cookie w popularnych przeglądarkach znajdziesz
poniżej.
Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/pl/kb/witryny-zglaszaja-ze-ciasteczka-sa-blokowane
Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
MacOS Safari:
https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
Opera:
https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#setCookies
Microsoft Edge:
https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-wprzegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
Microsoft Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-izarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

