A. INFORMACJA O COOKIES
Dziękujemy za Twoją wizytę na naszej Stronie. Chcielibyśmy na wstępie poinformować Cię, że na stronie
www.karierafaurecia.pl, której właścicielem jest Faurecia Automotive Polska S.A. wykorzystujemy pliki cookies,
które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika. Pliki cookies gromadzone są w celu
dostosowywania serwisu do potrzeb i preferencji użytkowników oraz do tworzenia statystyk, które służą do
optymalizacji i modyfikacji serwisu i jego narzędzi.

B. RODZAJE COOKIES WYKORZYSTYWANYCH NA NASZEJ STRONIE
"Cookies" (ciasteczka) są to pojedyncze pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i
zapisywane na urządzeniu użytkownika. Odczytanie informacji zawartych w ciasteczkach jest możliwe jedynie
przez stronę, która je utworzyła lub użytkownika urządzenia. Strona internetowa nie ma dostępu do innych
plików znajdujących się na komputerze użytkownika. Pliki cookies służą zapewnieniu optymalnej obsługi podczas
wizyty na naszej stronie oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji, dodatkowo wykorzystywane
są w celu personalizacji interfejsu użytkownika na czas trwania sesji, monitorowania ruchu na stronie
internetowej, tj. analityki danych oraz zapewnienia bezpieczeństwa, np. do wykrywania nadużyć w zakresie
uwierzytelniania. Pliki Cookies nie służą do przetwarzania danych osobowych a ich zawartość nie pozwala na
identyfikacje użytkownika. Na naszej stronie wykorzystujemy dwa rodzajów cookies:
●
●

C.

sesyjne, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub
zamknięcia przeglądarki internetowej
stałe, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do
momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
ZMIANY USTAWIEŃ W ZAKRESIE PLIKÓW COOKIES

Użytkownik może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie
za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zablokowanie umieszczania plików
cookie może spowodować utrudnienia korzystania z naszej strony, a nawet uniemożliwić korzystanie z niektórych
jej opcji.
Zarządzanie i usuwanie plików cookie różni się w zależności od używanej przeglądarki. Dokładne informacje na
ten temat można uzyskać, korzystając z funkcji Pomoc w przeglądarce. Większość przeglądarek oferuje możliwość
akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookie, akceptowania tylko niektórych rodzajów albo
informowania użytkownika za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje je zapisać. Użytkownik może
również we własnym zakresie usuwać pliki cookie, które zostały już zapisane na urządzeniu przez przeglądarkę.
Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację
ustawień w przeglądarkach internetowych.

