Polityka cookies
Data wejścia w życie 01-03-2020

Niniejsza Polityka cookies wyjaśnia, w jaki sposób Talento i jej podmioty stowarzyszone (łącznie „my”, „nas” i
„nasz”) używają plików cookie i podobnych technologii w celu rozpoznania użytkownika podczas odwiedzania
naszych witryn, w tym między innymi usetalento.com, app.usetalento.com i wszelkie kolejne adresy URL,
wersje mobilne lub zlokalizowane oraz powiązane domeny / subdomeny („Strony internetowe”) i / lub nasza
aplikacja mobilna („Aplikacja”) i / lub nasza platforma użytkownika („Platforma”). Polityka niniejsza wyjaśnia
również, jakie są te technologie i dlaczego ich używamy, a także twoje prawa do kontrolowania naszego
korzystania z nich.
Czym są pliki cookies („ciasteczka”)?
Pliki cookie to małe pliki danych, które są umieszczane na komputerze lub urządzeniu mobilnym podczas
odwiedzania strony internetowej, aplikacji mobilnej lub korzystania z platformy internetowej. Pliki cookie są
szeroko stosowane przez dostawców usług internetowych w celu ułatwienia i pomocy w szybszym i
łatwiejszym współdziałaniu między użytkownikami i stronami internetowymi, aplikacjami mobilnymi i
platformami internetowymi, a także w celu dostarczania danych sprawozdawczych.
Pliki cookie ustawione przez stronę internetową i / lub aplikację mobilną i / lub właściciela platformy (w tym
przypadku Talento) są nazywane „własnymi plikami cookie”. Pliki cookie ustawione przez podmioty inne niż
strona internetowa i / lub aplikacja mobilna i / lub właściciel platformy nazywane są „plikami cookie stron
trzecich”. Pliki cookie stron trzecich umożliwiają udostępnianie funkcji lub funkcji stron trzecich na stronie
internetowej i / lub w aplikacji mobilnej i / lub platformie lub za jej pośrednictwem (np. Reklamy, treści
interaktywnych i analiz). Podmioty, które ustawiają wspomniane pliki cookie stron trzecich, mogą rozpoznać
twój komputer lub urządzenie zarówno w czasie odwiedzania strony internetowej i / lub aplikacji mobilnej i / lub
platformy, o której mowa, a także w czasie odwiedzania niektórych innych stron internetowych i / lub aplikacji
mobilnych i / lub platform.
Dlaczego wykorzystujemy ciasteczka?
Używamy własnych i zewnętrznych plików cookie z kilku powodów. Niektóre pliki cookie są wymagane ze
względów technicznych, aby nasze witryny i / lub aplikacja i / lub platforma mogły działać, a my nazywamy je
„niezbędnymi” lub „ściśle niezbędnymi” plikami cookie. Inne pliki cookie umożliwiają nam również śledzenie i
ukierunkowanie zainteresowań naszych użytkowników w celu zwiększenia komfortu korzystania z naszych
stron internetowych i / lub aplikacji i / lub platformy. Strony trzecie dostarczają pliki cookie za pośrednictwem
naszych stron internetowych i / lub aplikacji i / lub platformy w celu analizy i innych celów. Szczegóły omówiono
poniżej.

Nasze strony
---------------------Typ plików cookie:
Cookies niezbędne dla strony
Dlaczego:
Pliki te są niezbędne, aby zapewnić Użytkownikom dostęp do usług świadczonych za pośrednictwem tej strony internetowej i

umożliwić korzystanie z niektórych funkcji, takich jak dostęp do obszarów zabezpieczonych.
Dostawca:
Talento
Jak odrzucić:
Ponieważ te pliki cookie są absolutnie niezbędne do dostarczania stron internetowych, nie można odmówić ich instalacji.
Możesz je jednak zablokować lub usunąć, zmieniając ustawienia przeglądarki, jak opisano poniżej pod nagłówkiem „Jak mogę
kontrolować pliki cookie?”.

---------------------Typ plików cookie:
Pliki cookie dotyczące wydajności i funkcjonalności
Dlaczego:
Te pliki cookie są używane w celu zwiększenia wydajności i funkcjonalności naszych stron internetowych, ale nie są niezbędne do
korzystania z nich. Jednak bez tych plików cookie niektóre funkcje, takie jak filmy, mogą stać się niedostępne.
Dostawca:
Talento
Jak odrzucić:
Aby odrzucić te pliki cookie, wykonaj poniższe instrukcje pod nagłówkiem „Jak mogę kontrolować pliki cookie?”

---------------------Typ plików cookie:
Pliki cookie analityczne i dostosowujące
Dlaczego:
Te pliki cookie zbierają informacje, które są używane w formie zbiorczej, aby pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób nasze strony
internetowe są używane lub jak skuteczne są kampanie marketingowe, lub aby pomóc nam dostosować nasze strony internetowe
dla Użytkowników.
Dostawca:
⚫
⚫
⚫
⚫

Google Analytics
Heap
Hotjar
LinkedIn Analytics

Jak odrzucić:
Aby odrzucić te pliki cookie, wykonaj poniższe instrukcje pod nagłówkiem „Jak mogę kontrolować pliki cookie?”
Ewentualnie, kliknij odpowiedni link rezygnacji poniżej:

●
●
●
●

Google Analytics
Heap nie udostępnia linku rezygnacji z plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie Heap,
odwiedź tę stronę.
Hotjar
Wydaje się, iż LinkedIn nie udostępnia linku rezygnacji z analitycznych plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji na
temat takich plików, odwiedź stronę.

---------------------Typ plików cookie:
Reklamowe pliki cookies
Dlaczego:
Te pliki cookie służą do lepszego dostosowania komunikatów reklamowych do Użytkownika. Wykonują takie funkcje, jak
zapobieganie ciągłemu ponownemu wyświetlaniu się tej samej reklamy, zapewniając prawidłowe wyświetlanie reklam dla
reklamodawców, a w niektórych przypadkach wybieranie reklam opartych na zainteresowaniach.
Dostawca:
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

AppNexus
Bing Ads
DoubleClick
Facebook Custom Audience
Google AdWords Conversion
Google Dynamic Remarketing
LinkedIn Ads

Jak odrzucić:
Aby odrzucić te pliki cookie, wykonaj poniższe instrukcje pod nagłówkiem „Jak mogę kontrolować pliki cookie?”
Ewentualnie, kliknij odpowiedni link rezygnacji poniżej:

●
●
●
●
●
●
●

AppNexus
Bing Ads
DoubleClick
Facebook Custom Audience: Instrukcje dotyczące rezygnacji znajdują się tutaj
Google AdWords Conversion
Google Dynamic Remarketing: jak wyżej.
LinkedIn Ads

---------------------Typ plików cookie:
Pliki cookie sieci społecznościowych
Dlaczego:
Te pliki cookie służą do udostępniania stron i treści, które uważasz za interesujące na naszych stronach internetowych za
pośrednictwem sieci społecznościowych i innych stron internetowych podmiotów trzecich. Te pliki cookie mogą być również
wykorzystywane do celów reklamowych.
Dostawca:
Facebook Connect
Jak odrzucić:
Aby odrzucić te pliki cookie, wykonaj poniższe instrukcje pod nagłówkiem „Jak mogę kontrolować pliki cookie?”
Ewentualnie, kliknij odpowiedni link rezygnacji poniżej:

●

Facebook Connect

---------------------Typ plików cookie:

Usługi komunikacyjne
Dlaczego:
Te pliki cookie służą do usprawnienia naszej komunikacji z Tobą jako potencjalnym użytkownikiem usługi.
Dostawca:
HubSpot
Jak odrzucić:
Aby odrzucić te pliki cookie, wykonaj poniższe instrukcje pod nagłówkiem „Jak mogę kontrolować pliki cookie?”

Nasza aplikacja
---------------------Typ plików cookie:
Reklamowe pliki cookies
Dlaczego:
Te pliki cookie służą do lepszego dostosowania komunikatów reklamowych do Użytkownika. Wykonują takie funkcje, jak
zapobieganie ciągłemu ponownemu wyświetlaniu się tej samej reklamy, zapewniając prawidłowe wyświetlanie reklam dla
reklamodawców, a w niektórych przypadkach wybieranie reklam opartych na zainteresowaniach.
Dostawca:
Facebook Custom Audience
Google Dynamic Remarketing
Jak odrzucić:
Aby odrzucić te pliki cookie, wykonaj poniższe instrukcje pod nagłówkiem „Jak mogę kontrolować pliki cookie?”
Ewentualnie, kliknij odpowiedni link rezygnacji poniżej:

●
●

Facebook Custom Audience: Instrukcje dotyczące rezygnacji znajdują się tutaj
Google Dynamic Remarketing

---------------------Typ plików cookie:
Pliki cookie sieci społecznościowych
Dlaczego:
Te pliki cookie służą do udostępniania stron i treści, które uważasz za interesujące na naszych stronach internetowych za
pośrednictwem sieci społecznościowych i innych stron internetowych podmiotów trzecich. Te pliki cookie mogą być również
wykorzystywane do celów reklamowych.
Dostawca:
Facebook Connect
Facebook Social Graph

Jak odrzucić:
Aby odrzucić te pliki cookie, wykonaj poniższe instrukcje pod nagłówkiem „Jak mogę kontrolować pliki cookie?”
Ewentualnie, kliknij odpowiedni link rezygnacji poniżej:

●
●

Facebook Connect
Facebook Social Graph: Możesz wyłączyć i zarządzać za pomocą osobistych ustawień prywatności po zalogowaniu na
konto Facebook

---------------------Typ plików cookie:
Usługi komunikacyjne
Dlaczego:
Te pliki cookie służą do usprawnienia naszej komunikacji i wsparcia z Tobą jako użytkownikiem.
Dostawca:
HubSpot
Jak odrzucić:
Aby odrzucić te pliki cookie, wykonaj poniższe instrukcje pod nagłówkiem „Jak mogę kontrolować pliki cookie?”

Co z innymi technologiami śledzenia, takimi jak sygnały
nawigacyjne?
Pliki cookie nie są jedynym sposobem rozpoznawania lub śledzenia odwiedzających stronę internetową i / lub
aplikację mobilną i / lub platformę. Od czasu do czasu możemy korzystać z innych podobnych technologii, takich
jak sygnały nawigacyjne (czasami nazywane „pikselami śledzącymi” lub „czystymi gifami”). Są to małe pliki
graficzne, które zawierają unikalny identyfikator, który pozwala nam rozpoznać, kiedy ktoś odwiedził nasze
strony internetowe i / lub aplikację i / lub platformę. W wielu przypadkach technologie te wymagają
poprawnego działania plików cookie, a więc odrzucanie plików cookie zakłóci ich funkcjonowanie.

Czy korzystamy z plików cookie Flash lub Local Shared Objects?
Nasze strony internetowe i / lub aplikacja i / lub platforma mogą również wykorzystywać tak zwane „Flash
Cookies” (znane również jako Local Shared Objects lub „LSO”), między innymi w celu gromadzenia i
przechowywania informacji o korzystaniu z naszych usług, oszustwach zapobieganie i inne operacje na stronie.
Jeśli Użytkownik nie chce, aby pliki cookie Flash były przechowywane na jego komputerze, może dostosować
ustawienia Flash playera tak, aby blokować przechowywanie plików cookie Flash za pomocą narzędzi
zawartych w panelu ustawień przechowywania witryny . Można także kontrolować pliki cookie Flash,
przechodząc do panelu Globalne ustawienia przechowywania i postępując zgodnie z instrukcjami (które mogą
obejmować instrukcje wyjaśniające, na przykład, jak usunąć istniejące pliki cookie Flash (nazywane
„informacjami” na stronie Macromedia), jak zapobiegać umieszczaniu Flash LSOs na twoim komputerze bez
pytania i (w przypadku Flash Playera 8 i nowszych) jak blokować pliki cookie Flash, które nie są dostarczane
przez operatora strony, na której jesteś w danym momencie).

Należy pamiętać, że ustawienie Flash Playera w celu ograniczenia lub ograniczenia akceptacji plików cookie
Flash może zmniejszyć lub utrudnić działanie niektórych aplikacji Flash, w tym, potencjalnie, aplikacji Flash
używanych w związku z naszymi usługami lub treściami online.]

Czy wyświetlacie personalizowane reklamy?
Podmioty trzecie mogą wysyłać pliki cookie na komputerze lub urządzeniu mobilnym w celu wyświetlania
reklam za pośrednictwem naszych stron internetowych i / lub aplikacji i / lub platformy. Podmioty te mogą
wykorzystywać informacje o wizytach Użytkownika na tej i innych stronach internetowych w celu dostarczania
odpowiednich reklam dotyczących towarów i usług, które mogą go zainteresować. Mogą także stosować
technologię wykorzystywaną do mierzenia skuteczności reklam. Do tego celu, mogą stosować pliki cookie lub
sygnały nawigacyjne, gromadząc informacje o wizytach na tej i innych stronach internetowych i / lub
aplikacjach mobilnych i / lub platformach i dostarczając dostosowane reklamy dotyczące towarów i usług, które
mogą Użytkownika zainteresować. Informacje zebrane w ramach tego procesu nie umożliwiają nam ani
podmiotom trzecim identyfikacji imienia i nazwiska, danych kontaktowych ani innych danych osobowych
Użytkownika, chyba że zdecyduje się je podać.

Jak mogę kontrolować pliki cookie?
Użytkownik ma prawo do decydowania, czy zaakceptować lub odrzucić pliki cookies. Użytkownik może
skorzystać z preferencji dotyczących plików cookie, klikając odpowiednie linki do rezygnacji podane w
powyższej tabeli.
Można ustawić lub zmienić ustawienia przeglądarki internetowej tak, by akceptować bądź odrzucać pliki cookie.
Jeśli Użytkownik zdecyduje się odrzucić pliki cookie, nadal może korzystać z naszych stron internetowych i / lub
aplikacji i / lub platformy, chociaż dostęp do niektórych funkcji i obszarów może być ograniczony. Ponieważ
sposoby odrzucania plików cookie za pomocą elementów sterujących przeglądarki internetowej różnią się w
zależności od przeglądarki, należy odwiedzić menu pomocy przeglądarki, aby uzyskać więcej informacji.
Ponadto, większość sieci reklamowych oferuje możliwość rezygnacji z ukierunkowanych reklam. W celu
uzyskania dalszych informacji, odwiedź http://www.aboutads.info/choices/ lub
http://www.youronlinechoices.com.

Jak często aktualizujecie Politykę cookie?
Możemy co jakiś czas aktualizować niniejszą Politykę cookie, aby odzwierciedlić na przykład zmiany w
używanych przez nas plikach cookie lub z innych przyczyn operacyjnych, prawnych lub regulacyjnych. W
związku z tym prosimy o regularne przeglądanie niniejszej Polityki cookie i śledzić informacje na temat
korzystania przez nas z plików cookie i powiązanych technologii.
Data podana na początku niniejszej Polityki cookie wskazuje datę ostatniej aktualizacji.

