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Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies
Strona vsoft-mobile-workforce.com
Niniejsza Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies określa zasady przechowywania informacji i dostępu
do nich za pomocą plików cookies na stronie vsoft-mobile-workforce.com.
I. Definicje



Operator serwisu – podmiot zamieszczający na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies
oraz uzyskujący do nich dostęp: VSoft SA, ul. Puszkarska 7J, 30-644 Kraków.
Strona – strona internetowa, w ramach której operator serwisu dostarcza treści użytkownikowi (osobie
odwiedzającej stronę).

II. Cele wykorzystywania plików cookies
1. Operator serwisu wykorzystuje własne pliki cookies w następujących celach:
A. Konfiguracja serwisu:
o

prawidłowe działanie strony i ustawień wybranych przez użytkownika, np. w zakresie języka.

2. Operator serwisu wykorzystuje zewnętrzne pliki cookies w następujących celach:
A. Prezentowanie treści multimedialnych na stronach internetowych serwisu. Treści te są pobierane
z zewnętrznego serwisu internetowego:
o

www.youtube.com (administrator cookies: Google LLC z siedzibą w USA).

B. Zbieranie ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
o
o

Google Analytics (administrator cookies: Google LLC z siedzibą w USA),
Google Tag Manager (administrator cookies: Google LLC z siedzibą w USA).

C. Zbieranie ogólnych danych statystycznych, w postaci nazwy firmy z której dokonuje się odwiedzin
strony, za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
o

Leadfeeder (administrator cookies: Leadfeeder z siedzibą w Helsinki, Finlandia; serwis dodaje
cookie o nazwie "_lfa", mające ważność 2 lata, operujące tylko w domenie strony - więcej na ten
temat na stronie: https://www.leadfeeder.com/leadfeeder-and-gdpr/).

D. Zbieranie anonimowych danych do celów optymalizacji działania strony za pośrednictwem:
o

Hotjar (administrator cookies: Hotjar Ltd. - https://www.hotjar.com/; cofnięcie zgody na zbieranie
przez Hotjar danych: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out).

3. Za pomocą plików cookies nie są pobierane żadne informacje poufne o użytkowniku.
III. Określanie warunków przechowywania plików cookies
1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym momencie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies,
określając warunki ich przechowywania. Użytkownik może dokonać tych zmian za pomocą ustawień
przeglądarki internetowej.
2. Strona może zawierać linki do stron WWW innych przedsiębiorstw lub organizacji. VSoft SA nie ponosi
odpowiedzialności za procedury i mechanizmy stosowane w tych przedsiębiorstwach/organizacjach
odnośnie ochrony prywatności oraz za zawartości innych stron WWW.

