Polityka wykorzystywania plików Cookies Kiwi Jobs
1. Platforma Kiwi Jobs zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
2. Pliki cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki
cookies przeznaczone są do korzystania z Platformy Kiwi Jobs i zawierają przede wszystkim nazwę strony
internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer i czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
3. Kiwi Jobs jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz
mającym do nich dostęp.
4. Kiwi Jobs wykorzystuje pliki cookies w celach:
a) optymalizacji działania strony internetowej www.kiwijobs.pl,
b) dostosowania zawartości stron WWW do preferencji użytkownika oraz optymalizacji procesu
korzystania ze stron internetowych - w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie
użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do
jego indywidualnych potrzeb,
c)

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze
stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

d) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie
musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
e) dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
5. Platforma Kiwi Jobs stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są
tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony (poprzez wejście na inną stronę,
wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym
Użytkowników do czasu ich usunięcia przez Użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę
plików cookies lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne
dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że
większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików cookies w urządzeniu
końcowym Użytkownika.
7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Użytkownika mogą
ograniczyć dostęp do niektórych funkcji Platformy Kiwi Jobs.
8. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w menu poszczególnych
przeglądarek lub na stronach internetowych ich producentów.
9. W przypadku zmiany obowiązującej Polityki cookies, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do
powyższego zapisu.
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10. Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, dostępne są w
Polityce Prywatności pod linkiem:
Polityka Prywatności Portalu i Aplikacji Kiwi Jobs dla Użytkowników:
https://static.kiwijobs.pl/pdf/polityka_prywatnosci-uzytkownik.pdf
Polityka Prywatności Portalu i Aplikacji Kiwi Jobs dla Pracodawców:
https://static.kiwijobs.pl/pdf/polityka_prywatnosci-pracodawca.pdf
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