POLITYKA COOKIE

1.

WSTĘP

1.1

Niniejsza polityka określa, w jaki sposób można uzyskać dostęp do Strony i z niej korzystać.

1.2

Definicje
„Polityka”

oznacza niniejszą politykę cookie,

„my”, „nas”
lub „nasz”

oznacza Clyde Marine Recruitment Ltd., numer rejestracji spółki SC 70728
(Szkocja) oraz siedzibę firmy pod adresem Mariner House, Watermark Business
Park, 355 Govan Road, Glasgow, G51 2SE, oraz Clyde Marine Recruitment
Poland spółkę z o.o. w Gdyni ul. Świętojańska 66/5, 81-393 Gdynia, NIP (VAT)
2040003371; Reg. KRS: 0000408211 (określany dalej również jako „my”, „nas”
lub „nasz”);

„ty” lub
„twój”

oznacza osobę uzyskującą dostęp do Witryny lub korzystającą z niej lub jej
zawartości

2.

WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES

2.1

Plik cookie to mały plik tekstowy, który jest umieszczany na twoim komputerze (lub innym urządzeniu
elektronicznym) podczas korzystania z naszej Strony. Używamy plików cookie w tej witrynie, aby:
2.1.1

rozpoznać użytkownika za każdym razem, gdy odwiedza Stronę (przyspiesza to dostęp do
Strony, ponieważ nie trzeba się ponownie logować),

2.1.2

uzyskać informacje o twoich preferencjach, zachowaniu w Internecie i korzystaniu z sieci,

2.1.3

przeprowadzać badania i analizy statystyczne w celu ulepszenia naszych treści i usług oraz
w celu lepszego zrozumienia wymagań i zainteresowań klientów i osób nas
odwiedzających,

2.1.4

skuteczniej ukierunkowywać nasze kampanie marketingowe i reklamowe oraz kampanie
naszych partnerów poprzez dostarczanie reklam opartych na zainteresowaniach, które są
dostosowane do twoich preferencji, oraz

2.1.5

sprawić, aby korzystanie z Internetu było bardziej efektywne i przyjemne.

2.2

Informacje, które uzyskujemy z naszych plików cookie zazwyczaj nie zawierają danych osobowych.
Chociaż możemy też uzyskać informacje na temat komputera lub innego urządzenia elektronicznego
obejmujące adres IP, przeglądarkę i/lub inne dane dziennika internetowego. Zazwyczaj takie
informacje nie identyfikują danego użytkownika. W pewnych okolicznościach możemy gromadzić
twoje dane osobowe, ale tylko wtedy, gdy dobrowolnie je udostępnisz (np. wypełniając formularz
online) lub gdy kupujesz od nas towary lub usługi.

2.3

W większości przypadków potrzebujemy twojej zgody, aby wykorzystywać pliki cookie w naszym
serwisie. Wyjątkiem jest sytuacja, w której plik cookie jest niezbędny, abyśmy mogli zapewnić ci
wykonanie usługi, której potrzebujesz.

3.

ZGODA

3.1

Na Stronie znajduje się powiadomienie zawierające link do naszej polityki prywatności. Jeśli
kontynuujesz korzystanie z naszej witryny po wyświetleniu tego powiadomienia, zakładamy, że
wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie w celach opisanych w niniejszej polityce
cookie oraz polityce prywatności.
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4.

PLIKI COOKIE STRON TRZECICH

4.1

Współpracujemy z dostawcami zewnętrznymi, którzy także mogą ustawić pliki cookie na naszej
stronie. Dostawcy zewnętrzni są odpowiedzialni za umieszczane przez nich pliki cookie. Jeśli chcesz
uzyskać dodatkowe informacje, przejdź do strony internetowej odpowiedniego dostawcy.

5.

JAK WYŁĄCZYĆ PLIKI COOKIE

5.1

Jeśli nie chcesz akceptować plików cookie, możesz zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby pliki
cookie nie były akceptowane. Jeśli tak zrobisz, pamiętaj, że niektóre funkcje naszego serwisu mogą
nie działać prawidłowo. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i sposobu ich
wyłączenia, odwiedź stronę internetową Komisarza ds. Danych (Information Commissioner) na
temat plików cookie: https://ico.org.uk/for-the-public/online/cookies/.
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