ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Danych Osobowych jest "WEBWORKERS” Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie ul. Człuchowska 66, 01-360 Warszawa.

CO TO SĄ PLIKI COOKIES?
•
•
•

•

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane i przechowywane na komputerze
Użytkownika, smartfonie czy innym urządzeniu z którego łączy się z Internetem.
Pliki cookies pobierane są za pośrednictwem przeglądarki internetowej, podczas
pierwszego wejścia na stronę.
Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu z którego korzysta
Użytkownik, pliki pomagają w dostosowaniu zawartości strony internetowej do
oczekiwań, ułatwiają nawigację na stronach i zapewniają skuteczność procedur
bezpieczeństwa,
Pliki cookies pozwalają ocenić, jakie są upodobania Użytkowników, a także jak można
ulepszać stronę internetową

JAKIE FUNKCJE SPEŁNIAJĄ COOKIES?
Cookies zawierają różne informacje o użytkowniku danej strony WWW i historii jego łączności
ze stroną. Dzięki nim właściciel serwera, który wysłał cookies, może bez problemu poznać
adres IP użytkownika, a także na przykład sprawdzić, jakie strony przeglądał on przed wejściem
na jego witrynę. Ponadto właściciel serwera może sprawdzić, jakiej przeglądarki używa
użytkownik i czy nie nastąpiły informacje o błędach podczas wyświetlania strony. Warto
jednak zaznaczyć, że dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony,
a jedynie z komputerem połączonym z internetem, na którym cookies zostało zapisane (służy
do tego adres IP).

JAK WYKORZYSTUJEMY INFORMACJE Z COOKIES?
Zazwyczaj dane wykorzystywane są do automatycznego rozpoznawania konkretnego
użytkownika przez serwer, który może dzięki temu wygenerować przeznaczoną dla niego
stronę. Umożliwia to na przykład dostosowanie serwisów i stron WWW, obsługi logowania,
niektórych formularzy kontaktowych.
„WEBWORKERS” Sp. z o.o. - właściciel strony www.webworkers.pl używa plików cookies
w celu optymalizacji korzystania ze strony, a także dostosowania jego zawartości do preferencji
użytkownika. Używa ich również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk
z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. To pomaga Administratorowi
zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej i pozwala ulepszać jej
strukturę i zawartość. Oprócz tego, „Webworkers” Sp. z o.o. może zamieścić lub zezwolić
podmiotowi zewnętrznemu na zamieszczenie plików cookies na urządzeniu użytkownika
w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony WWW. Pomaga to monitorować
i sprawdzać jej działania. Podmiotem tym może być między innymi Google, który zbiera
potrzebne „Webworkers” Sp z o.o. dane.
Użytkownik może jednak ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby pliki cookies nie
zapisywały się na jego dysku albo automatycznie usuwały w określonym czasie. Ustawienia te
mogą więc zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików
cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym
przesłaniu na urządzenie użytkownika. Niestety, w konsekwencji może to prowadzić do
problemów z wyświetlaniem niektórych witryn, niedostępności niektórych usług.

