Polityka cookies
Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisie internetowym
www.pracownieorange.pl
W Pracowniach Orange przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności
użytkowników odwiedzających nasz serwis. Gromadzone w dziennikach logów dane są
wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o
identyfikację użytkowników naszego serwisu. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie
są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.
Zgodnie z przyjętą praktyką, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera.
Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne
naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również:
• datę i godzinę dostępu do zasobu
• azwę wyświetlonego zasobu
Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. Dla zapewnienia jak
najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony
odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie
zawiera błędów, itp. Jest to niezbędne do wpływania na wydajność serwisu i ciągłą poprawę jego
funkcjonowania.
Wykorzystywanie danych
Zebrane logi przechowywane są jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem.
Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do
administrowania serwerem.
Mechanizm Cookies w serwisie www.pracownieorange.pl
Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o
użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisie nie
przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
1. 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,
2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze
stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
W ramach naszego serwisu możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu
internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających
uwierzytelniania w ramach serwisu,
2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych
serwisu,
4. „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.

