
   

Polityka stosowania plików Cookie i innych podobnych 
technologii 

 

Strony internetowe hrpanorama.com, hrpanorama.pl oraz strony internetowe aplikacji HR 
Panorama (hrpanorama.app) i aplikacji Jobs HR Panorama (jobs.hrpanorama.com), a także ich 
podstron, dalej każda z nich zwana „Stroną”, wykorzystują pliki cookies (niewielkie pliki 
tekstowe, które są obsługiwane przez Stronę i zapisywane na Twoim urządzeniu) i inne 
podobne technologie (w tym LocalStorage i narzędzia od HotJar Ltd. oraz od Google Inc., 
takie jak Google Analytics). Pliki cookies i wskazane technologie dalej łącznie zwane będą 
„cookies”. 

Podmiotem wykorzystującym te narzędzia jest administrator strony, czyli Spółka HR 
Panorama Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie pod adresem ul. 
Feliksa Wrobela 13, 30-798 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000827108, NIP: 
6793196738, REGON: 385580424, kapitał zakładowy 50.000 zł(dalej: „My”, „Nam”, „Nas”). 

 

Cel stosowania cookies 

Strona używa wskazanych narzędzi dla różnych celów, w tym: 

 w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych użytkowników Strony, w tym 
uwierzytelniania użytkowników, ochrony przed nieautoryzowanym dostępem do 
danych, 

 aby zapewnić Nam ochronę przed spamem, 
 do monitorowania w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony oraz zapisywania 

informacji na temat ich preferencjii wyborów w celu: (1) poprawy funkcjonowania 
Stron, dostosowania sposobu wyświetlania Strony do urządzeń, oprogramowania i 
preferencji użytkowników oraz wybranych przez nich ustawień, (2) personalizacji 
oferowanych treści, (3) kierowania lepiej dopasowanych treści do użytkowników za 
pośrednictwem innych stron internetowych. 

 

Rodzaje stosowanych cookies: 

 pliki cookies analityczne badające zachowanie użytkownika na Stronie; 
 funkcjonalne pliki cookies umożliwiające zapamiętanie ustawień wybranych przez 

użytkownika i ich personalizację (np. pod względem wybranego języka lub akceptacji 
ustawień w zakresie cookies); 

 pliki cookies stron trzecich – w wykorzystywanych urządzeniach 
mogą być również zapisywane pliki cookie innych podmiotów, 
marketingowe cookies służące do dostosowania wyświetlanych reklam do preferencji. 
Nasi partnerzy – Google Inc. i Hotjar Ltd. wykorzystują pliki cookies dla celów 
reklamowych i remarketingu. Mogą oni używać plików cookies, aby 
pokazywać użytkownikom treści, w tym reklamy dopasowane do ich preferencji. 

 

Cookies a dane osobowe 

Pliki cookies i inne stosowane przez nas narzędzia nie są używane w celu przetwarzania lub 
przechowywania danych osobowych i z założenia nie służą do bezpośredniej identyfikacji 



   

użytkownika. Nie zmieniają także ustawień przeglądarki użytkownika ani nie 
zmieniają konfiguracji urządzenia użytkownika. Sytuacje wyjątkowe, gdy dane zebrane za 
pomocą plików cookies uznane mogą zostać za Twoje dane osobowe, a także związane z tym 
Twoje uprawnienia, szczegółowo opisane zostały we odpowiedniej części Polityki 
Prywatności. 

 

Sposoby wyłączenia plików cookies 

Wchodząc na naszą Stronę masz możliwość wyrażenia zgody na wykorzystywanie 
plików cookies innych niż te, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Stron lub 
usług świadczonych z ich pomocą. W szczególności dotyczy to cookies wykorzystywanych do 
celów marketingowych oraz pochodzących od podmiotów trzecich. Nawet jeżeli 
już wyraziłeś zgodę możesz skorzystać z opcji opisanych poniżej, żeby zmienić tą decyzję. 
 

Każdy użytkownik może wyłączyć pliki cookies w swojej przeglądarce internetowej, atakże 
tak ustawić przeglądarkę by samodzielnie, każdorazowo akceptować cookies (wówczas 
przeglądarka za każdym razem przed udzieleniem dostępu dla pliku cookies będzie 
pytać użytkownika o zgodę na udzielenie tego dostępu). W celu ułatwienia sposobem 
zarządzania plikami cookies, poniżej przedstawiamy linki do niektórych stron przeglądarek. 

 Google Chrome 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?Every=GENIE.Platform%3DDesk
top&hl=en 

 Opera 
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies 

 Firefox 
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-
preferences 

 Apple Safari 
https://support.apple.com/en-us/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-
sfri11471/mac 

 Microsoft Edge 
https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/delete-cookies-in-microsoft-
edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09 

 Microsoft Internet Explorer 
https://support.microsoft.com/fil-ph/help/17442/windows-internet-explorer-delete-
manage-cookies 

 

Zastosowanie tych rozwiązań daje użytkownikowi kontrolę nad tym, co znajduje się na jego 
urządzeniu, jednak ma tę wadę, że spowalnia możliwości poruszania się po Stronie i innych 
witrynach internetowych, a także może powodować ograniczenia niektórych funkcji 
dostępnych na naszej stronie. 

 

Masz też możliwość wyłączenia przekazywania Twoich danych do celów analitycznych i 
statystycznych oraz marketingowych z wykorzystaniem Google Analytics. W tym celu możesz 
zainstalować rozszerzenie do przeglądarki internetowej zgodnie z instrukcją podaną pod tym 
adresem: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=en.  

 



   

Każdy użytkownik może zrezygnować z otrzymywania reklam kierowanych do niego w 
następujący sposób: 

 poprzez użycie narzędzia NAI (www.networkadvertising.org/choices), które pozwoli 
zrezygnować z oglądania ukierunkowanych reklam od zatwierdzonych firm 
członkowskich NAI, 

 za pomocą strony internetowej Digital Advertising Alliance – DAA 
(www.aboutads.info/choices), które pozwoli zrezygnować z oglądania 
ukierunkowanych reklam od zatwierdzonych firm członkowskich DAA, 

 za pomocą strony internetowej European Interactive Advertising Digital Alliance 
(www.youronlinechoices.com), które pozwoli zrezygnować z oglądania 
ukierunkowanych reklam od zatwierdzonych firm członkowskich EIADA. 


