
Polityka prywatności i informacja o plikach cookies 

 

 Administratorem strony internetowej w domenie hrinspirations.pl jest Renata Ludziejewska-Artymiak 

prowadząca działalność pod firmą HR Inspirations Renata Ludziejewska-Artymiak, ul. Klonowa 10, 32-

091 Masłomiąca, NIP 6291593892, REGON 122921642 (HR Inspirations). 

HR Inspiratons zdaje sobie sprawę ze zbierania danych osobowych użytkowników strony internetowej 

przez przeglądarki w formie plików cookies oraz wykorzystywania ich podczas ponownych odwiedzin 

użytkownika na stronie. 

Szanujemy prywatność użytkowników. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane 

tylko i wyłącznie do celów administrowania stroną. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników. 

Osoby korzystające z formularza kontaktowego na naszej stronie są informowane, że podanie 

jakichkolwiek identyfikujących je danych, w tym osobowych, jest dobrowolne. Jeśli przekazujesz dane 

osobowe, prosimy zapoznaj się z Polityką przetwarzania danych osobowych. 

 

Czym są pliki cookies? 

Pliki cookies to dane informatyczne (w szczególności pliki tekstowe zapisywane przez serwery na 

urządzeniu końcowym użytkownika), które mogą być odczytane przez serwery przy każdorazowym 

połączeniu się z danego urządzenia końcowego. W ramach strony www stosowane są dwa zasadnicze 

rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” 

są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu 

wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki 

internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez 

czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. 
 

Mechanizm cookies na stronie internetowej  

Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o 

użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki cookies stosowane przez stronę internetową 

nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników. 
 

Czy mogę wyłączyć cookies? 

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj 

domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. 

Użytkownik może samodzielnie dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa 

umożliwia usunięcie plików cookies, możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies 

Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej, z 

której korzystasz. 

Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, 

bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach 

uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej. Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów 

www, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby 

identyfikowane są poprzez adresy URL. Informacje przechowywane w plikach logów serwera www są 

następujące: 

• publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie (może to być 



• bezpośrednio komputer użytkownika); 

• nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest 

• możliwa; 

• nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji; 

• czas nadejścia zapytania; 

• pierwszy wiersz żądania http; 

• kod odpowiedzi http; 

• liczbę wysłanych przez serwer bajtów; 

• adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - 

• w przypadku, gdy przejście do strony Urzędu nastąpiło przez odnośnik; 

• informacje o przeglądarce użytkownika; 

• informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP. 

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi naszą stronę internetową. Dla 

zapewnienia jak najlepszego działania strony internetowej, okazjonalnie możemy analizować pliki z 

logami w celu określenia: jak często odwiedzana jest nasza strona, jakie przeglądarki stron www są 

stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp. 

 

Wykorzystywanie danych 

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do 

administrowania stroną www. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu, poza osobami 

upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią HR Inspirations. Na podstawie plików logów 

mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w 

postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę 

internetową. 
 

Odnośniki do innych stron 

Strona internetowa HR Inspirations zawiera odnośniki do innych stron www lub serwisów 

internetowych. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności, 

obowiązujące na tych stronach. Radzimy, aby po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką 

prywatności tam ustaloną. 

 

 


