
Informacja o plikach cookies 

1. Serwis korzysta z plików cookies (tzw. „ciasteczka”), które stanowią dane informatyczne, 

w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym 

Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. 

Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas 

przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem 

zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz 

uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu http://www.ib-polska.pl. 

2. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: 

a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu 

korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, 

b) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie 

musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; 

c) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w 

sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google. 

d) Zapamiętania zmiany rozmiaru czcionki i kontrastu 

3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” 

(session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami 

tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu 

wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki 

internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym 

Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia 

przez Użytkownika. 

4. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) 

zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym 

Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. 

Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także 

automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera 

pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies 

mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. 

5. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i 

wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu 

reklamodawców oraz partnerów. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych 

firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: 

Polityka ochrony prywatności Google Analytics. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez 

sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do 

sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o 

ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie 

informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google 

użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy 

pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/ 

W razie wątpliwości odnośnie zapisów niniejszej polityki prywatności prosimy o kontakt 

poprzez naszą stronę www.  

 

Na przesyłanych do nas aplikacjach prosimy o dopisanie klauzuli dot. 

wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku w 

procesie rekrutacji o treści: 

 



Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż 

wskazane w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy – w przypadku ich podania w CV, 

oraz mojego wizerunku – w przypadku jego zamieszczenia w CV, w celu 

realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) oraz 

zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody. 

Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie 

zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przez jej wycofaniem. 

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie 

dostępu do moich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii oraz ich 

poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, 

przenoszenia danych do innego administratora oraz wyrażenia sprzeciwu 

wobec przetwarzania. 

 


