Ogólne informacje o Cookies
Cookies (z ang. Ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe zapisywane i przechowywane
na Twoim komputerze, tablecie lub smartfonie podczas odwiedzania serwisów
internetowych. Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której
zostały wysłane, czas istnienia ciasteczka oraz wygenerowany unikalny numer
służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną
internetową.
Polityka plików Cookies
1. W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej www.pwconsulting.pl wykorzystujemy pliki cookies, czyli informacje wysyłane przez
serwer na urządzenie użytkownika odwiedzającego naszą stronę internetową. Przy
każdorazowym połączeniu się z jego urządzeniem, serwer może odczytać te
informacje lub używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z
cookies.
2. Korzystając z naszej strony internetowej akceptujesz wykorzystywanie przez nas
plików cookies oraz zasady niniejszej Polityki plików cookies.
3. Pliki cookies wykorzystywane są przez nas w celu:
 administrowania serwerami i serwisem;
 dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji
użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w
szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu
internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do
jego indywidualnych potrzeb;
 tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy
serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepsz anie ich
struktury i zawartości;
 utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki
której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać
loginu i hasła;
 dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do
ich zainteresowań.
4. Korzystanie z naszego serwisu internetowego może wiązać się ze stosowaniem
następujących rodzajów plików cookies:
 „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w
ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies
wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do
wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze
stron internetowych serwisu;

„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie" wybranych przez
użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie
wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru
czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści
reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka) , w
wielu przypadkach domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w
urządzeniu użytkownika.
Istnieje jednak możliwość skonfigurowania przeglądarki w taki sposób, by
blokowała całkowicie lub częściowo zapisywanie się i przechowywanie plików
cookies lub każdorazowo informowała o zamieszczeniu ich w urządzeniu
użytkownika. Niedokonanie zmiany ustawień w tym zakresie oznacza, że będą one
automatycznie zapisywane na urządzeniu użytkownika, a tym samym będziemy
przechowywać informacje w urządzeniu użytkownika i uzyskiwać do nich dostęp.
Zablokowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z
niektórych usług w ramach naszego serwisu internetowego, w szczególności
wymagających logowania. Nie spowoduje to natomiast braku możliwości
przeglądania treści zamieszczanych na stronie www.pw-consulting.pl z
zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
Aby wyłączyć pliki cookies w swojej przeglądarce możesz skorzystać z pomocy:
 OPERA;
 FIREFOX;
 CHROME;
 INTERNET EXPLORER;
 MICROSOFT EDGE;
 SAFARI.
W związku z korzystaniem z serwisu www.pw-consulting.pl dochodzi do
przetwarzania danych osobowych, które są gromadzone poprzez następujące
działania:
 informacje podawane w formularzach zamieszczonych w serwisie,
 informacje zbierane w sposób automatyczny podczas korzystania z serwisu, tj.:
informacje zapisywane automatycznie w logach serwerów oraz serwisu, np.
adres IP, żądanie strony wysyłane przez użytkownika, data i godzina żądania,
typ przeglądarki, język przeglądarki, dane urządzenia, typ systemu
operacyjnego, a także pliki cookies.
Więcej informacji na temat przetwarzania przez nas danych osobowych
użytkowników serwisu znajduje się w „Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu
danych osobowych”, dostępnej w zakładce „Regulaminy i dokumenty”.
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