www.jobllegro.com korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji na komputerze
bądź innym urządzeniu użytkownika podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies).
Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez stronę internetową www.jobllegro.com lub podmioty
trzecie, w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, może w każdym momencie zostać
zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Więcej o naszej polityce dotyczącej cookies dowiesz
się tutaj.
POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES Jobllegro.com
(dalej również: „Polityka”)
Wyrazy pisane wielką literą, a niezdefiniowane w Polityce mają znaczenia nadane im w Regulaminie
świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu Jobllegro (dalej również „Regulamin”), dostępnym pod adresem
www.jobllegro.com
Mamy świadomość, że ochrona prywatności jest dla każdego wyjątkową wartością. Rozumiemy, że zarówno dla
osób prowadzących działalność gospodarczą czy reprezentujących inne podmioty, jak i dla konsumentów,
prywatność jest równie ważna. Mając to na uwadze, przygotowaliśmy niniejszą Politykę. Nie stanowi ona
wzorca umownego ani oświadczenia woli, ma jednak charakter informacyjny.
Pamiętaj, że niniejsza Polityka dotyczy jedynie danych osobowych Użytkowników. Zgodnie z Regulaminem,
zawierając Umowę Udostępnienia, Umowę Rekrutacyjną lub otrzymując zgłoszenie Kandydata do
uczestnictwa w Projekcie Rekrutacyjnym, w chwili uzyskania dostępu do Profilu Kandydata Użytkownik
będący Właścicielem Projektu staje się administratorem danych osobowych Kandydata. Przetwarzaj dane
osobowe zgodnie z obowiązującym prawem i wyłącznie w zakresie, w jakim jesteś do tego upoważniony.
Dbamy o Twoje dane osobowe
Zdajemy sobie sprawę z tego jak ważna jest Twoja prywatność i dlatego chronimy ją w trakcie korzystania
z naszych Usług.
Opracowaliśmy naszą Politykę po to, abyś mógł zrozumieć jakie informacje na Twój temat gromadzimy
w ramach Serwisu w jaki sposób je przetwarzamy oraz chronimy.
Administrator danych
Administratorem Twoich danych osobowych (przekazanych m.in. w trakcie wypełniania, zakładania /
uzupełniania Konta) jest Jobllegro Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Strzegomskiej 42AB1, 53-611
Wrocław, NIP: 8943140919, KRS: 0000782499 (dalej również: „my” „nas”).
Pytania, komentarze i prośby dotyczące niniejszej Polityki prywatności są mile widziane i powinny być
kierowane do administratora danych, tj.:
•
•
•

na adres e-mail: kontakt@jobllegro.com.
telefonicznie: +48 796 888 188
bądź pisemnie na adres: ul. Strzegomska 42A/B1, 53-611 Wrocław.

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail
iod@jobllegro.com. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Jeśli jesteś Kandydatem, to odrębnym administratorem danych w zależności od okoliczności staje się Rekruter
i/lub Właściciel Projektu/Pracodawca.
Od chwili udostępnienia Twoich danych Rekruterowi oraz w sytuacji, gdy Rekruter zakłada Twój Profil
Kandydata w oparciu o udzieloną przez Ciebie zgodę, to Rekruter staje się Administratorem Twoich danych
osobowych umieszczonych w Serwisie.

W sytuacji zgłoszenia się do Projektu Rekrutacyjnego lub akceptując zaproszenie do uczestnictwa w Projekcie
Rekrutacyjnym administratorem Twoich danych osobowych staje się Właściciel Projektu/Pracodawca
zarządzający Profilem Kandydata w ramach Projektu Rekrutacyjnego.
Zakres, cel i podstawa prawna przetwarzanych danych
Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w celu:
a. zawarcia oraz wykonania Umowy o Świadczenie Usług, tj. umożliwienie utworzenia konta oraz
korzystania z funkcjonalności Serwisu oraz w celu wypełnienia Twojego uprawnienia do rozwiązania
Umowy o świadczenie usług zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO - niezbędności do wykonania umowy
lub do podjęcia działań przed jej zawarciem.
W celu korzystania z Serwisu, jesteś zobowiązany do podania podstawowych, niezbędnych danych, to jest
w szczególności imienia i nazwiska, oraz adresu e-mail.
Jeśli jesteś Rekruterem, do korzystania z pełni funkcjonalności Serwisu, w tym zawierania Umów Udostępnienia
i Umów Rekrutacyjnych konieczne jest (poza danymi identyfikacyjnymi oraz kontaktowymi) podanie
w szczególności Twojej firmy, adresu, danych do kontaktu (danych do osoby kontaktowej, w tym jej adresu
e-mail i telefonu), danych osoby upoważnionej do reprezentacji, numerów identyfikacyjnych PESEL, NIP,
REGON.
Jeśli jesteś Kandydatem powinieneś podać dane potrzebne do stworzenia twojego Profilu Kandydata, w tym
w szczególności dotyczące wykształcenia, zainteresowań czy przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.
Jeśli jesteś kandydatem z niepełnosprawnością i wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych osobowych
szczególnych kategorii, tj. podasz nam informacje o stopniu niepełnosprawności to będziemy mogli
przetwarzać te dane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO, w celu jak najlepszego dopasowania oferty pracy dla
Ciebie. Na podstawie Twojej wyraźniej zgody będziemy mogli również przetwarzać dane o Twojej narodowości.
Jeśli udostępnisz dane dotyczące niepełnosprawności potencjalnemu pracodawcy to będzie mógł przetwarzać
te dane osobowe także na postawie art. 9 ust. 2 lit. b RODO, tj. w związku z wykonaniem szczególnych praw
kandydata zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Formularz dla Kandydata z niepełnosprawnością powstał z myślą o tych osobach, które posiadają orzeczenie
o stopniu niepełnosprawności. Ma posłużyć Rekruterom do jak najlepszego dopasowania ofert pracy
skierowanych również do osób z niepełnosprawnościami.
Podanie danych osobowych jest konieczne do zawierania, wykonania i rozliczania umów za pośrednictwem
Serwisu. W takim przypadku dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
Dane osobowe przetwarzane są także w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym
przepisów o rachunkowości oraz obowiązków podatkowych i archiwizacji oraz w celu realizacji Twoich praw
w zakresie ochrony danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO - obowiązek prawny.

W przypadku gdy korzystasz z Serwisu w sposób, który wiąże się z uiszczeniem Opłaty lub innych płatności –
Twoje dane osobowe mogą zostać użyte w celu dokonania tychże rozliczeń, a także w celu obsługi reklamacji
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO - obowiązek prawny w związku z wykonaniem
umowy.
Gdy kontaktujesz się z nami w celu np. złożenia reklamacji, możemy ponownie zwrócić się do Ciebie
o przekazanie nam Twoich danych, w tym osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, etc.,
celem potwierdzenia Twojej tożsamości i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie. Powyższe dotyczy
tych samych danych, w tym osobowych, które wcześniej podałeś, i na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę.
Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania
informacji, które Cię interesują.
W jakim celu jeszcze przetwarzamy Twoje dane osobowe ?
a. komunikacji, przesyłania powiadomień na adres e-mail związanych z aktywnością Użytkownika oraz
statusem Projektów Rekrutacyjnych, w celach statystycznych, jak również w celu obrony przed

ewentualnymi roszczeniami prawnymi z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną w związku z art.
6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO –
zgoda osoby, której dane dotyczą,
b. udostępnienia danych osobowych Kandydata Opiekunowi, w związku z koordynowanymi przez
administratora procesami: rekrutacji, doradztwa personalnego oraz pośrednictwa pracy,
c. przesyłania przez administratora oraz podmioty z nim współpracujące informacji handlowych drogą
elektroniczną lub poprzez używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz prowadzenia
działań marketingowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.

Mamy techniczną możliwość komunikowania się z Tobą na odległość (np. wiadomości e-mail). Masz prawo
zastrzec, że nie chcesz otrzymywać od nas tego typu powiadomień o charakterze marketingowym.
Informacje handlowe związane z prowadzoną przez nas lub podmioty, które z nami współpracują, działalnością
komercyjną mogą być przesyłane wyłącznie zgodnie z wyrażoną przez Ciebie zgodą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a
RODO. Dotyczy to również działań marketingowych. Ewentualna zgoda w tym zakresie ma charakter
odwoływalny. W każdym momencie masz prawo wycofać wyrażoną zgodę wysyłając swoje żądanie na adres email iod@jobllegro.com.

Okres przetwarzani danych
Dane Użytkownika przetwarzane będą:
a. w przypadku świadczenia usług elektronicznych mających na celu umożliwienia utworzenia konta oraz
korzystania z funkcjonalności Serwisu przez okres istnienia konta w ramach usług, następnie przez okres
wymagany przepisami prawa m.in. ustawy o rachunkowości bądź przedawnienia roszczeń wynikających
z zawartej umowy;
b. w przypadku przesyłania informacji marketingowych do momentu zgłoszenia przez Użytkownika
sprzeciwu lub do czasu zaprzestania działalności z zakresu marketingu bezpośredniego przez
Usługodawcę;
c. w przypadku przesyłania informacji handlowych do momentu wycofania zgody przez Użytkownika bądź
ustania celu przetwarzania.
Jeśli jesteś Kandydatem Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać do chwili usunięcia Konta z Serwisu bądź
w przypadku podania przez Ciebie, danych szczególnych kategorii tj. danych o stopniu niepełnosprawności oraz
narodowości będą one przetwarzane do czasu wycofania przez Ciebie zgody.
Jeśli jesteś Rekrutrem bądź Właścicielem Projektu i korzystasz z naszych płatnych usług będziemy przetwarzać
Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym w celach rozliczeniowych maksymalnie przez okres wynoszący
5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany z umową
zawartą w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu. Z końcem okresu przechowywania dane osobowe zostaną
usunięte lub zanonimizowane.
W przypadku, kiedy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie dodatkowych zgód – oczywiście pod
warunkiem, że je wyrazisz – przetwarzamy je aż do czasu cofnięcia wcześniej udzielonej zgody. W przypadku
przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego - przetwarzamy je aż do czasu
zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub do czasu wycofania wcześniej udzielonej zgody.
W pozostałym zakresie zgodnie z uzasadnionymi celami przetwarzania, dane osobowe będą przechowywane
tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna ich przetwarzania, chyba, że obowiązujące przepisy prawa
wymagałyby dłuższego okresu ich przechowywania.
Podsumowując, Twoje dane osobowe przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla
których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego
przechowywania.

Odbiorcy danych
Zakładając Konto, logując się do Serwisu pamiętaj, że to Ty decydujesz o tym, w jakim zakresie Twoje dane są
widoczne dla innych Użytkowników.
Jeśli jesteś Kandydatem, zgłaszając się do Projektu Rekrutacyjnego lub akceptując zaproszenie do uczestnictwa
w Projekcie Rekrutacyjnym, zgadzasz się jednocześnie na udostępnianie Twoich danych osobowych Rekruterom
prowadzącym rekrutację w ramach Projektu Rekrutacyjnego oraz Właścicielowi Projektu i Pracodawcy. Jest to
niezbędne, abyś mógł wziąć udział w prowadzonej przez Rekrutera rekrutacji.
Także po wyrażeniu Twojej wyraźnej zgody zostaną udostępnione Rekruterom , Właścicielom Projektu oraz
Pracodawcom informacje dotyczące Twojej niepełnosprawności oraz narodowości.

Nie udostępniamy Twoich danych podmiotom trzecim, chyba że dzieje się to w przypadku:
a. Twoje wyraźnej zgody, np. podmiotom z nami współpracującymi, których aktualna lista znajduje się
w Serwisie pod adresem www.jobllegro.com/partnerzy,
b. przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa (np. organom wymiaru
sprawiedliwości).
W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać dane osobowe podmiotom przetwarzającym je na nasze
zlecenie:
a. dostawcom towarów i usług, serwisom technicznym, instytucjom płatniczym, w tym operatorom
i pośrednikom płatności dostępnych w Serwisie, bankom, ubezpieczycielom, operatorom usług
informatycznych świadczącym usługi na rzecz Administratora,
b. Kancelarią prawnym, w związku ze zgłoszoną przez Ciebie reklamacją,
Wymienione podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia zawartej z nimi i tylko zgodnie
z naszymi poleceniami.
Nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Zabezpieczenia
Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych, które nam udostępniasz – w szczególności chronimy je przed
dostępem osób nieupoważnionych.
Przede wszystkim:
a. przestrzegamy obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych;
b. chronimy Twoje dane osobowe od strony technicznej i przechowujemy je na najwyższej klasy sprzęcie
w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko
upoważnione osoby;
c. nie przekazujemy Twoich danych osobowych podmiotom nieuprawnionym, a w razie wykrycia
nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa
i regulacji obowiązujących w ramach korzystania z Serwisu, będziemy współpracować z policją,
prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się przestępstw.
Stosujemy środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Z istotnych zabezpieczeń możemy wymienić m.in.
szyfrowanie transmisji (https) oraz szyfrowanie haseł.
Stosujemy środki fizycznej ochrony infrastruktury (serwerów) przetwarzając Twoje dane osobowe, jak również
wtedy, gdy na podstawie osobnej umowy powierzasz nam do przetwarzania dane osobowe w ramach Umowy
Powierzenia.

Wszystkie dane osobowe Użytkowników uzyskane za pośrednictwem naszego Serwisu są przetwarzane
w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa,
w szczególności zaś z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Twoje dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Twoje prawa
Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora w ramach Serwisu, przysługuje możliwość
realizacji uprawnień wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), w szczególności prawo:
a. dostępu do danych oraz otrzymanie ich kopii. Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy
przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:
• uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
• uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych,
o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania
Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO
oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych,
o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach
stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską,
• uzyskać kopię swoich danych osobowych.
b. do sprostowania (poprawiania) danych. Masz prawo do sprostowania (jeżeli są nieprawidłowe)
i uzupełnienia (jeżeli są niekompletne) podanych przez siebie danych osobowych w szczególności
w ramach edycji Konta;
c.

do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) - jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego,
abyśmy przetwarzali Twoje dane możesz żądać, abyśmy je usunęli. Masz prawo żądania usunięcia
danych osobowych, jeżeli:
• wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu
o Twoją zgodę;
• Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których
były przetwarzane;
• wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki
korzystania z Serwisu, a sprzeciw został uznany za zasadny;
• Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Jeśli jesteś Kandydatem w każdym momencie masz prawo usunąć bezpłatnie swoje Konto. Usunięcie konta
oznacza usunięcie zgromadzonych na Koncie Kandydata danych osobowych.
Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody,
możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz
historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych
z korzystaniem z naszych usług.
d. ograniczenia przetwarzania danych - możesz żądasz, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych
osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli
Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub
nie chcesz, żebyśmy je usunęli bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub

na czas wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Masz prawo do żądania ograniczenia
wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:
• gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich
wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych;
• gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz
ograniczenia ich wykorzystania;
• gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub
wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
• gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na
czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich
interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane
osobowe.
e.

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy
mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane,
wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw;

f.

do przenoszenia danych - masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanzym, powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, np. CSV, dane osobowe Ciebie
dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych
danych bezpośrednio innemu podmiotowi;

g.

do wycofania zgody. W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na
przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie
pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze
korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą.

h. wniesienia skargi do organu nadzorczego. Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski
dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.
Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie
skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie.
W celu wykonania swoich praw możesz skierować żądanie pod adresem e-mail kontakt@jobllegro.com.
Zaznaczamy, że przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli zweryfikować Twoją tożsamość.
Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie
albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu.
Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić
Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio
o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Kwestie techniczne
Serwis korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w Twoim urządzeniu
końcowym.
Możemy przetwarzać dodatkowe informacje o Tobie, w szczególności informacje o sposobie korzystania
z Serwisu i jego funkcjonalności. Informacje te są zbierane za pośrednictwem różnych technologii, w tym plików
cookies.
Pliki cookies
Wykorzystujemy technologie pozwalające na przechowywanie informacji w urządzeniu końcowym
użytkownika, takie jak pliki cookies (dla uproszczenia dalej nazywamy je „pliki cookies”) w celu zapewnienia
Tobie maksymalnego komfortu podczas korzystania z Serwisu, w tym w celach statystycznych oraz dla
dostosowania do Twoich zainteresowań prezentowanych treści reklamowych, w tym naszych partnerów

i reklamodawców. Podczas Twojej wizyty w Serwisie mogą być automatycznie zbierane dane dotyczące Twojej
wizyty, w postaci nazwy domeny strony internetowej, z której zostałeś odesłany do naszej witryny, typu
przeglądarki, typu systemu operacyjnego, adresu IP, innych informacji transmitowanych protokołem http.
Dodatkowo możemy przetwarzać dane eksploatacyjne lub informacje o lokalizacji urządzenia, za pomocą
którego następuje dostęp do Serwisu.
Plik cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie Twojego
urządzenia (zazwyczaj na twardym dysku komputera). Przechowuje się w nim informacje, których Serwis może
potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania z niego przez Użytkowników i aby zbierać dane
statystyczne dotyczące Serwisu, np. na temat tego, które strony były odwiedzane, jakie elementy są pobierane,
oraz dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych czy kraju pochodzenia osoby odwiedzającej, nie
zbierając przy tym co do zasady żadnych informacji pozwalających na Twoją identyfikację, chociaż informacje te
mogą mieć niekiedy charakter danych osobowych, tj. danych umożliwiających przypisanie pewnych zachowań
konkretnemu Użytkownikowi.
Pliki cookies wykorzystywane w ramach Serwisu służą przede wszystkim polepszeniu jakości świadczonych
w ramach Serwisu usług.
Nasze pliki cookies nie są szkodliwe ani dla Ciebie ani dla Twojego komputera/urządzenia końcowego, dlatego
zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach. W ramach Serwisu używane są dwa rodzaje plików
cookies: sesyjne, które pozostają zapisane na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym do momentu
zamknięcia przeglądarki internetowej oraz stałe, które pozostają na Twoim urządzeniu przez czas określony
w parametrach plików cookies lub do momentu ich usunięcia w przeglądarce internetowej.
Pliki cookies wykorzystywane w ramach Serwisu:

Nazwa cookie

Rodzaj cookie

Funkcja i zawartość

i18nextLng

Tymczasowe

Sprawdzanie obecnie używanego języka przeglądarki

cookie_notice_accepted

Stałe

Zgoda na korzystanie z ciasteczek na serwisie Jobllegro.com

pll_language

Stałe

Zapamiętywanie preferencji językowych na stronach
wielojęzykowych

wordpress_test_cookie

Tymczasowe

Sprawdzanie czy przeglądarka ma włączoną obsługę
ciasteczek

wp-settings-1

Stałe

Ustawienia strony zbudowanej przy użyciu Word Press

wp-settings-time-1

Stałe

Ustawienia strony zbudowanej przy użyciu Word Press

Możesz zmienić sposób korzystania z plików „cookies” przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te,
które pochodzą z Serwisu (i innych witryn internetowych). W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki.
Sposób usunięcia różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Informacje o sposobie
usunięcia cookies powinieneś znaleźć w zakładce „Pomoc” wybranej przeglądarki internetowej.
Przykładowo w przeglądarce Internet Explorer pliki cookies można modyfikować z poziomu: Narzędzia -> Opcje
internetowe -> Prywatność; w przeglądarce Mozilla Firefox: Narzędzia -> Opcje -> Prywatność; natomiast w

przeglądarce Google Chrome: Ustawienia -> Pokaż ustawienia zaawansowane -> Prywatność -> Ustawienia
treści -> Pliki cookie. Ścieżki dostępu mogą różnic się w zależności od wykorzystywanej wersji przeglądarki.
Informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym można znaleźć w podręczniku
użytkownika/instrukcji obsługi danego telefonu.
Ograniczenie stosowania plików cookies w danym urządzeniu uniemożliwia bądź istotnie utrudnia prawidłowe
korzystanie z Serwisu, przykładowo wiąże się z brakiem możliwości podtrzymywania sesji logowania.

Postanowienia końcowe
W przyszłości możemy zmienić Politykę – może to nastąpić m.in. z następujących ważnych powodów:
• zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, prawa
telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz wpływające na nasze prawa
i obowiązki lub prawa i obowiązki Użytkownika;
• rozwój Serwisu lub jego funkcjonalności podyktowany postępem technologii internetowej, w tym
stosowanie/wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres
Polityki.
Każdorazowo umieścimy w ramach Serwisu informację o zmianach w Polityce. Wraz z każdą zmianą nowa
wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.
W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez Ciebie zgodami, niezależnie od
postanowień Polityki, zawsze podstawą do podejmowania oraz określenia przez nas zakresu działań są
dobrowolnie udzielone przez Ciebie zgody lub przepisy prawa. Niniejszy dokument ma natomiast charakter
generalny, wyłącznie informacyjny (nie jest umową ani regulaminem).
Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 01.07.03.2021r.

