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Privacy Policy

1.

Introduction

Polityka prywatności

1.

Wprowadzenie

Data protection is a key concern for Capgemini which has been placing this
matter as a priority for long. Hence, transparency regarding the way we
process the personal data we collect is a commitment for us. The
information provided below intends to provide you all relevant
information in relation to the collection and processing of information
which may be collected through this website www.capgemini.com/pl-pl
(hereinafter, “the website”)

Ochrona danych jest kluczową kwestią dla firmy Capgemini, która od dawna
uważa ją za priorytetową. Dlatego też zobowiązani jesteśmy do
przestrzegania zasad transparentności, jeśli chodzi o sposób, w jaki
przetwarzamy gromadzone przez nas dane osobowe. Przedstawione poniżej
informacje mają na celu przekazanie użytkownikowi wszystkich istotnych
informacji dotyczących gromadzenia i przetwarzania informacji, które
możemy pozyskiwać poprzez witrynę internetową www.capgemini.com/plpl (zwaną dalej „witryną”)

Capgemini Services SAS (hereinafter, “we”, “us”, “our” or “Capgemini”)
may collect and process personal data relating to you when you visit this
website.

Firma Capgemini Services SAS (dalej „my” lub „Capgemini”) może, podczas
wizyt użytkownika w witrynie, gromadzić i przetwarzać dotyczące
użytkownika dane osobowe.

2.

2.

Processing of your personal data

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika

Generally, you can visit our website without providing any personal data
about yourself. However, in order to access some parts of our websites
and/or for you to request specific information or services, we may need
to collect personal data from you which we will process for the purposes
described hereunder.

Generalnie można odwiedzić naszą witrynę bez przekazywania żadnych
danych osobowych. Jednak aby uzyskać dostęp do niektórych obszarów
naszej witryny i/lub aby zażądać konkretnych informacji lub usług, może
zajść konieczność uzyskania od użytkownika danych osobowych, które
będziemy przetwarzać w celach opisanych w niniejszym dokumencie.

As part of pre-contractual and/or contractual obligations, we may process
your personal data for:
answering any requests, queries or inquires you may submit on our
website; but also
enabling you log on certain restricted parts of our website;
managing your participation to online context

W ramach przedumownych i/lub umownych zobowiązań, możemy
przetwarzać dane osobowe użytkownika w celu:
udzielenia odpowiedzi na żądania lub zapytania zgłaszane przez
użytkownika w naszej witrynie, ale również
umożliwienia użytkownikowi zalogowania się do niektórych obszarów
naszej witryny o ograniczonym dostępie;
zarządzania udziałem użytkownika w aktywnościach online

We may also use the personal data you share with us, for :
• maintaining and improving the website as well as to ensuring its
security;
• conducting customer satisfaction surveys;
• manage the forums to which you may take part;
• recruitment purposes related when you submit a resume or a job
application online; and
• compiling aggregate statistics regarding the use of the website.

Możemy również wykorzystywać przekazane przez użytkownika dane
osobowe w celu:
• konserwacji i ulepszania witryny, a także zapewnienia jej
bezpieczeństwa;
• przeprowadzania badań poziomu zadowolenia klientów;
• prowadzenia forów, w których uczestnik może brać udział;
• prowadzenia rekrutacji, w przypadku złożenia przez użytkownika
online życiorysu lub wniosku o pracę oraz
• zestawiania zagregowanych danych statystycznych dotyczących
wykorzystania witryny.

These purposes are justified by our legitimate interest to make sure that
you enjoy the experience when visiting our website and interacting with
us.

Cele te służą realizacji naszego uzasadnionego interesu polegającego na
zapewnieniu, aby wizyta użytkownika w naszej witrynie oraz jego interakcje
z nami były przyjemnym doświadczeniem.

Finally, subject to your prior express consent, we may also use the
personal data you share with us for marketing purposes and in particular
to provide you with personalised offers.

Wreszcie, po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody użytkownika, możemy
również wykorzystywać przekazane przez użytkownika dane osobowe w
celach marketingowych, w szczególności w celu przedstawiania
użytkownikowi spersonalizowanych ofert.
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3. Jak długo przechowujemy dane osobowe użytkownika

How long do we keep your personal data

When you are an existing client, we will keep your personal data as long
as our contractual and/or business relationship lasts. We may then place
your personal data in an intermediary database for six (6) years after our
contractual and/or business relationship lasts.

W przypadku gdy użytkownik jest już naszym klientem, będziemy
przechowywali jego dane osobowe przez okres trwania naszej relacji
wynikającej z zawartej umowy lub relacji biznesowej. Następnie umieścimy
dane osobowe użytkownika w pośredniej bazie danych na okres sześciu (6)
lat po zakończeniu naszej relacji wynikającej z zawartej umowy i/lub relacji
biznesowej.

W przypadku gdy użytkownik jest potencjalnym klientem niepozostającym w
relacji wynikającej z zawartej umowy i/lub w relacji biznesowej, nie

If you are a prospect with no established contractual and/or business
relationship, we will not keep your data for longer than three (3) years
after you last contacted us.

If you are a candidate, please note that if you are not hired, we will delete
the information you shared with us at the latest three (3) years after you
shared the information.
Finally, the log information we may collect for the security, maintenance
and improvement purposes mentioned above will not be kept longer than
one (1) year after collection.

4.

Sharing of your personal data

będziemy przechowywać jego danych przez okres dłuższy niż trzy (3) lata po
ostatnim kontakcie użytkownika z nami.
W przypadku gdy użytkownik jest kandydatem, zwracamy uwagę, że jeśli
użytkownik nie zostanie zatrudniony usuniemy przekazane przez niego
informacje najpóźniej po upływie trzech (3) lat od ich przekazania.
Wreszcie, informacje dotyczące logowania, które możemy gromadzić w
wyżej wymienionych celach dotyczących bezpieczeństwa, konserwacji i
ulepszania, nie będą przetrzymywane dłużej niż jeden (1) rok po ich
uzyskaniu.

4. Przekazywanie danych osobowych użytkownika

4.1 With other entities of the group

4.1 Innym podmiotom z tej samej grupy kapitałowej

Capgemini is a global organisation. Whilst we have distinct legal entities
(e.g., country subsidiaries) in many parts of the world, our internal
processes and infrastructure are international in scope and nature and
generally cross country borders. Accordingly, you should be aware that we
may share your personal data with other entities of Capgemini and
transfer it to countries in the world where we have data centres or
otherwise do business, including those located outside the European
Union (EU). Such data transfers will be covered by our Binding Corporate
Rules (Capgemini BCR) which were approved by European Data Protection
Authorities in 2016. As a result of Capgemini BCR wherever your personal
data are processed in the Capgemini group, your personal data will benefit
from the same level of protection. You can access Capgemini BCR by
clicking here.

Capgemini jest organizacją o zasięgu globalnym. Chociaż dzielimy się na
odrębne podmioty prawne (np. krajowe spółki zależne) w różnych częściach
świata, nasze wewnętrzne procesy oraz infrastruktura mają zakres i
charakter międzynarodowy i generalnie przekraczają granice państwowe. W
związku z tym należy mieć na uwadze, że możemy przekazywać dane
osobowe użytkownika innym podmiotom Capgemini i przesyłać je do krajów
na całym świecie, w których posiadamy centra danych lub prowadzimy inną
działalność biznesową, w tym do krajów leżących poza Unią Europejską (UE).
W takim przypadku przesyłanie danych odbywać się będzie zgodnie z
naszymi Wiążącymi Regułami Korporacyjnymi (Capgemini BCR), które zostały
zatwierdzone przez europejskie organy ds. ochrony danych w 2016 r.
Skutkiem reguł Capgemini BCR jest fakt, iż w każdym przypadku
przetwarzania danych osobowych użytkownika w obrębie grupy Capgemini,
dane te będą zabezpieczone na takim samym poziomie. Można zapoznać się
z regułami Capgemini BCR, klikając tutaj.

4.2 Third-party suppliers

4.2 Dostawcom zewnętrznym

We also rely on third-party suppliers and partners with which we may
share your personal data for the purposes indicated above except for
marketing purposes. Whenever we rely on such third parties, we make
sure that they provide an adequate level of protection to the personal
data they process on our behalf and when such third parties are located
out of the European Union, we make sure that we enter into European
Model Clauses as adopted by the European Commission.

Korzystamy również z usług zewnętrznych dostawców i, którym możemy
przekazywać dane osobowe użytkownika we wskazanych powyżej celach, z
wyjątkiem celów marketingowych. Zawsze gdy korzystamy z usług
podmiotów zewnętrznych upewniamy się, że zapewniają one odpowiedni
poziom ochrony danych osobowych przetwarzanych przez nie na naszą
rzecz, a w przypadku gdy są zlokalizowane poza Unią Europejską,
doprowadzamy do zawarcia umowy w oparciu o Standardowe Klauzule
Umowneprzyjęte przez Komisję Europejską.

4.3 Judicial, public and/or governmental authorities

4.3 Organom sądowniczym, publicznym i/lub państwowym

We may also be required - by law, legal process, litigation, and/or
requests from public and governmental authorities within or outside
your country of residence— to disclose your personal data. We may also
disclose your personal data if we determine that for purposes of national
security, law enforcement, or other issues of public importance,
disclosure is necessary or appropriate.

Możemy również być zobowiązani - na podstawie prawa, w związku z
postępowaniem lub sporem sądowym i/lub żądaniami zgłaszanych przez
organy publiczne i państwowe zarówno w kraju zamieszkania użytkownika,
jak i w innych krajach - do ujawnienia danych osobowych użytkownika.
Możemy również ujawnić dane osobowe użytkownika, w przypadku gdy
ustalimy, że jest to niezbędne lub stosowne z uwagi na bezpieczeństwo
narodowe, egzekwowanie prawa lub inne kwestie wagi publicznej.

We may also disclose personal information if we determine in good faith
that disclosure is reasonably necessary to protect our rights and pursue
available remedies, enforce our terms and conditions, investigate fraud,
or protect our operations or users.

Możemy również ujawnić dane osobowe, w przypadku gdy uznamy w
dobrej wierze, że ich ujawnienie jest w sposób uzasadniony niezbędne do
ochrony naszych praw oraz ubiegania się o dostępne środki prawne, do
egzekwowania naszych warunków, przeprowadzenia dochodzenia w
sprawie oszustwa lub do ochrony naszej działalności operacyjnej lub
użytkowników.

5.

5. Reorganizacje przedsiębiorstwa

Business reorganisations

Like many organisations, Capgemini may reorganise its business
operations around the world from time to time, whether by buying new
businesses or selling or merging existing businesses. This may involve us
disclosing personal data to prospective or actual purchasers of parts of our
business, or receiving personal data from potential sellers. It is our
practice to seek appropriate confidentiality protection for personal data
disclosed in these types of transactions.

Jak wiele organizacji, Capgemini może co pewien czas reorganizować swoją
działalność operacyjną na całym świecie, czy to poprzez zakup nowych
przedsiębiorstw, czy to poprzez sprzedaż lub fuzję przedsiębiorstw już
istniejących. Może się to wiązać z ujawnieniem danych osobowych
potencjalnym lub faktycznym nabywcom części naszego przedsiębiorstwa
lub z otrzymaniem danych osobowych od potencjalnych sprzedających.
Naszą praktyką jest zabieganie w tego typu transakcjach o odpowiednią
ochronę ujawnionych danych osobowych.

6.

Your rights

6. Prawa użytkownika

In any case, you have the right to access your personal data.

W każdym przypadku użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane
osobowe.

You can also request that your personal data be rectified or deleted. You
are entitled as well to object to the processing of your personal data or to
request restriction thereof. In addition, you have the right to ask for
receiving your personal data in a structured and standard format.

Użytkownik może również zażądać poprawienia lub usunięcia swoich danych
osobowych. Ma również prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu jego
danych osobowych lub zażądania ograniczenia takiego przetwarzania.
Ponadto ma prawo do otrzymania swoich danych osobowych w
ustrukturyzowanym i standardowym formacie.

In case of any such request or complaint, please send an email to W przypadku tego typu żądań lub skarg, prosimy przesłać wiadomość e-mail
dprequestpoland.pl@capgemini.com. You can also contact our Data do dprequestpoland.pl@capgemini.com . Można również skontaktować się
Protection Officer by sending an email to the following address: z naszym Inspektorem Ochrony Danych, przesyłając e-mail na następujący
adres: dprequestpoland.pl@capgemini.com .
dprequestpoland.pl@capgemini.com .
In any case, you also have the right to lodge a complaint with the
competent data protection authority.

W każdym przypadku użytkownik ma również prawo wnieść skargę do
właściwego organu ds. ochrony danych.
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7. Bezpieczeństwo i integralność danych

Data security and integrity

Capgemini uses various technological and procedural security measures in
order to protect the personal data we collect, use or transfer from loss,
misuse, alteration or destruction. However, you should be aware that, due
to the open and unsecured character of the Internet, Capgemini cannot
be responsible for the security of transmissions of the personal data over
the Internet.

Capgemini stosuje różne technologiczne i proceduralne środki
bezpieczeństwa do ochrony danych osobowych, które gromadzimy,
wykorzystujemy lub przesyłamy, przed utratą, niewłaściwym
wykorzystaniem, zmianą lub zniszczeniem. Przy czym należy sobie zdawać
sprawę z tego, że z uwagi na otwarty i niezabezpieczony charakter Internetu,
nie można pociągać firmy Capgemini do odpowiedzialności za
bezpieczeństwo przesyłania danych osobowych w Internecie.
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8. Zewnętrzne witryny internetowe

Third-party websites

Capgemini websites may provide links to third-party websites. Capgemini
does not make any representations or warranties with respect to such
third-party websites. You should be aware that the owners and operators
of such third-party websites might collect, use or transfer personal data
under different terms and conditions than Capgemini. Upon linking to a
third-party website, you should inform yourself of the privacy policies of
such third-party websites.

Witryny firmy Capgemini mogą zawierać linki do zewnętrznych witryn
internetowych. Capgemini nie przekazuje żadnych oświadczeń ani nie
udziela gwarancji dotyczących zewnętrznych witryn internetowych. Należy
zdawać sobie sprawę z tego, że właściciele i operatorzy zewnętrznych witryn
internetowych mogą gromadzić, wykorzystywać lub przesyłać dane osobowe
na innych warunkach niż czyni to firma Capgemini. Po kliknięciu linka
zewnętrznej witryny internetowej należy zapoznać się z zasadami ochrony
danych osobowych tam obowiązującymi.
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9. Zawiadomienie o zmianach Polityki

Notification of changes to this Policy

This Policy was last updated on May 30st 2018. We may periodically
change this Policy to keep pace with new technologies, industry
practices, and regulatory requirements, among other reasons. We
expect most such changes to be minor. When we will need to make
material change to our privacy policy, we will post a prominent notice on
the home page of the website prior to the change becoming effective.

Polityka ta ostatni raz była zmieniana 30 maja 2018. Możemy okresowo
wprowadzać zmiany do tej Polityki, między innymi po to, aby dotrzymać
kroku nowym technologiom, praktykom branżowym i wymogom przepisów
prawa. Spodziewamy się, że w większości będą to drobne zmiany. Jeżeli
będziemy zmuszeni dokonać istotnej zmiany naszej polityki prywatności,
przed wejściem takiej zmiany w życie zamieścimy na stronie startowej
naszej witryny dobrze widoczne powiadomienie.
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10. Pliki cookie

Cookies

Cookies are used on this website. By using our website, you agree that
cookies are to be placed on your device as further explained below.
Cookies are small pieces of data that a website sends to your computer’s
web browser while you are navigating through it. They have many
different purposes, but mainly, cookies enable you to navigate between
pages easily, to remember your preferences, and eventually to improve
the user experience. These cookies may then be stored on your machine
to identify your computer.

Cookies used on this website can be either set up by our website or by a
third-party website. Moreover, these cookies can be “session” or
“persistent” cookies: a session cookie is a cookie that is automatically
deleted when the user closes the browser, whereas a persistent cookie is
a cookie that remains stored in the user’s terminal device until it reaches

Witryna ta stosuje pliki cookie. Korzystając z naszej witryny użytkownik
wyraża zgodę na umieszczenie plików cookie na urządzeniu, z którego
korzysta, zgodnie z poniższymi wyjaśnieniami.
Pliki cookie są to niewielkie porcje danych, które są wysyłane przez witrynę
internetową do przeglądarki w komputerze użytkownika, podczas gdy
porusza się on po witrynie. Służą one wielorakim celom, jednak głównie
umożliwiają łatwiejsze przechodzenie pomiędzy stronami, zapamiętanie
preferencji użytkownika i, ewentualnie, polepszenie doświadczenia
użytkownika. Następnie pliki te mogą być przechowywane na urządzeniu
użytkownika, służąc do identyfikacji jego komputera.

Pliki cookie stosowane w tej witrynie mogą być ustawiane przez naszą
witrynę lub przez zewnętrzną witrynę internetową. Ponadto, pliki cookie
mogą być „sesyjne” lub „stałe”: sesyjny plik cookie to plik, który jest
automatycznie usuwany w momencie zamknięcia przeglądarki przez
użytkownika, podczas gdy stały plik cookie to plik, który jest przechowywany

a defined expiration date. Cookies used on Capgemini website have a
maximum lifetime of 12 months.

na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu osiągnięcia określonej
daty, w której wygasa. W witrynie firmy Capgemini pliki cookie wygasają
maksymalnie po upływie 12 miesięcy.

A. Types of cookies we use

A. Rodzaje stosowanych przez nas plików cookie

We use several types of cookies on this website as described below.

W tej witrynie stosujemy kilka opisanych poniżej rodzajów plików cookie.

•

•

These cookies are essential to enable you to move around the website and
use its features, such as accessing secure areas of the website. Without
these cookies, services you have asked for cannot be provided.
Strictly necessary cookies used on the Capgemini website:
• Registered visitor cookies.

•

Te pliki cookie są konieczne do umożliwienia użytkownikowi poruszania się
po witrynie i korzystania z jej funkcji, takich jak dostęp do bezpiecznych
obszarów naszej witryny. Bez tych plików cookie nie byłoby możliwe
świadczenie żądanych przez użytkownika usług.
Absolutnie niezbędne pliki cookie stosowane w witrynie firmy Capgemini:
• Pliki cookie zarejestrowanego odwiedzającego.
•

Pliki te pozwalają witrynie internetowej zapamiętywać wybory, jakich
dokonuje użytkownik, i dostarczają udoskonalone, spersonalizowane
funkcje. Na przykład witryna internetowa może przekazywać użytkownikowi
informacje lub wiadomości lokalne dzięki temu, że przechowuje w pliku
cookie informację o regionie, w którym aktualnie znajduje się użytkownik.
Pliki te można również stosować do zapamiętania zmian wprowadzonych
przez użytkownika, dotyczących wielkości i rodzaju czcionki oraz innych
elementów witryny, które mogą być dostosowywane przez użytkownika.
Można ich również używać w celu wykonania żądanych przez użytkownika
usług, takich jak obejrzenie nagrania video lub umieszczenie komentarza na
blogu. Te pliki cookie nie potrafią śledzić aktywności użytkownika w innych
witrynach internetowych. Nie gromadzą też informacji, które można by
wykorzystać w celach reklamowych. Pliki cookie związane z
funkcjonalnością, stosowane w witrynie firmy Capgemini:
• Pliki cookie zarejestrowanego odwiedzającego, związane z
funkcjonalnością.
• Pliki cookie do integracji portali społecznościowych.
•

Pliki cookie związane z wydajnością

Performance cookies

These cookies are used to collect information about how visitors use a
website, for instance which pages they go to more often, and if they get
error messages from web pages. All information collected by means of
these cookies is anonymised, aggregated and only used to develop and
track traffic patterns and the volume of use of our website and to improve
how our website works. This information is for Capgemini’s exclusive use
and is not shared with any third party or connected to any other
information.

Performance cookies used on the Capgemini website:
• Unregistered visitor cookies.
• Analytic cookies.

•

Pliki cookie związane z funkcjonalnością

Functionality cookies

These cookies allow a website to remember choices you make and provide
enhanced, more personal features. For instance, a website may be able to
provide you with local information or news by storing in a cookie the
region in which you are currently located. These cookies can also be used
to remember changes you have made to the text size, font and other parts
of the web pages that you can customise. They may also be used to
provide services you have asked for such as watching a video or
commenting on a blog. These cookies cannot track your browsing activity
on other websites. They do not gather any information that could be used
for advertising. Functionality cookies used on the Capgemini website:
• Registered visitor functionality cookies.
• Social plug-in content sharing cookies.

•

Absolutnie niezbędne pliki cookie

Strictly necessary cookies

Te pliki cookie gromadzą informacje o tym, jak odwiedzający korzystają z
witryny internetowej, np. na które strony wchodzą najczęściej oraz czy
otrzymują komunikaty o błędach ze stron internetowych. Wszystkie
informacje zgromadzone dzięki tym plikom cookie są poddawane
anoninimizacji, agregowane i wykorzystywane wyłącznie do opracowywania
i śledzenia wzorów aktywności oraz poziomu wykorzystania naszej witryny,
a także do poprawy jej funkcjonowania. Informacje te są przeznaczone
wyłącznie do użytku przez firmę Capgemini i nie są przekazywane osobom
trzecim ani dołączane do innych informacji.
Pliki cookie związane z wydajnością, stosowane w witrynie firmy Capgemini:
• Pliki cookie niezarejestrowanego odwiedzającego.
• Pliki cookie do analizy.

•

Pliki cookie do targetowania

Targeting cookies

Te pliki cookie są stosowane do dostarczania reklam dopasowanych do
These cookies are used to deliver advertisements that are targeted to be użytkownika, ograniczania liczby wyświetleń użytkownikowi tej samej
relevant to you, limit the number of times you see an advertisement, and reklamy oraz pomagają mierzyć skuteczność kampanii reklamowej. Zwykle
help measure the effectiveness of the advertising campaign. They are są one zamieszczane przez agencje reklamowe za zgodą operatora witryny
usually placed by advertising agencies with the website operator’s internetowej. Zapamietują informację o wizycie użytkownika w witrynie
permission. They remember that you have visited a website and this internetowej i przekazują tę informację innym organizacjom, takim jak
information is shared with other organisations such as advertisers. Quite reklamodawcy. Często są one połączone z funkcjonalnością witryny
often they will be linked to a website functionality provided by the other internetowej zapewnianą przez inną organizację. W naszej witrynie nie
organisation. We do not have third-party advertising on our website. We zamieszczamy reklam podmiotów zewnętrznych. Stosujemy pliki cookie do
use targeting cookies only for our own analytic purposes. We use third targetowania wyłącznie do przeprowadzania własnych analiz. Korzystamy z
parties to gather and provide us with information about our website’s usług podmiotów trzecich polegających na gromadzeniu i przekazywaniu
advertising audiences and to deliver targeted advertisements on third- nam informacji o odbiorcach reklam z naszej witryny oraz na zamieszczaniu
party sites. Havas Media do this for us and you can find more information ukierunkowanych reklam na zewnętrznych stronach. Usługi te świadczy dla
on their website. Third-party social media websites may log certain nas firma Havas Media; więcej informacji można znaleźć na stronie tej firmy.
information (such as your IP address, browser type, language or access Zewnętrzne witryny internetowe serwisów społecznościowych mogą
time) if you are logged in to those social media websites as you are rejestrować określone informacje (takie jak adres IP użytkownika, rodzaj
navigating through our website. They may also link such collected przeglądarki, język lub czas uzyskania dostępu), jeżeli użytkownik jest w nich

information with your profile information on that website. We do not
control these third-party tracking technologies, thus we recommend that
you read the terms of use and privacy policy of such websites before using
them.

zalogowany podczas poruszania się po naszej witrynie. Mogą również
połączyć zgromadzone w ten sposób informacje z informacjami z profilu
użytkownika znajdującego się w danej witrynie. Nie mamy kontroli nad
technologiami śledzenia stosowanymi przez podmioty trzecie, dlatego też
zalecamy, aby przed rozpoczęciem korzystania z takich witryn
internetowych, zapoznać się z warunkami ich użytkowania i stosowaną przez
nie polityką prywatności.

B. Use of cookies

B. Stosowanie plików cookie

We may use personal data collected from our cookies to identify user
behaviour and to serve content and offers based on your profile.
The performance cookies used on this website do not collect personal
data.

Możemy wykorzystać dane osobowe zgromadzone na podstawie naszych
plików cookie do określania zachowań użytkownika oraz przekazywania
treści i ofert w oparciu o profil użytkownika.
Pliki cookie związane z wydajnością, stosowane w tej witrynie, nie gromadzą
danych osobowych.

Other cookies can collect personal data (including information from
cookies placed via our advertisements on third-party websites):
• If a user is a registered user.
• If we send you a targeted email which includes web beacons,
cookies or similar technologies we will know whether you open,
read, or delete the message.
• When you click a link in a marketing e-mail you receive from
Capgemini, we will also use a cookie to log what pages you view
and what content you download from our websites, even if you
are not registered at or signed into our site.

Inne pliki cookie mogą gromadzić dane osobowe (w tym informacje
pochodzące z plików cookie zamieszczonych za pośrednictwem naszych
reklam w zewnętrznych witrynach internetowych):
• jeśli użytkownik jest użytkownikiem zarejestrowanym.
• jeśli przesyłamy do użytkownika ukierunkowany e-mail zawierający
sygnalizatory sieci, pliki cookie lub podobne technologie, będziemy
wiedzieli czy użytkownik otworzył wiadomość i ją przeczytał, czy też
usunął wiadomość.
• po kliknięciu przez użytkownika linku w wiadomości e-mail o
charakterze marketingowym, otrzymanej od formy Capgemini,
użyjemy plik cookie również do zarejestrowania stron oglądanych
przez użytkownika i ściąganych z naszej witryny treści, nawet jeśli
użytkownik nie jest zarejestrowany ani nie jest zalogowany na
naszej stronie.

Here is a list of the main cookies we use on our website:

Oto lista podstawowych plików cookie, które stosujemy w naszej witrynie:

Cookies
Description
Registered
Cookie given to each registered user.
visitor cookie
Registered
visitor
Cookies used to remember the unique identifier given to
functionality
each registered user.
cookie
Social plug-in Cookies set by services such as Facebook Connect or
content sharing Twitter Button, which allow social networks users to
cookie
share the content of our websites on social networks.
Cookies used to give to unregistered users a unique
Unregistered
identifier in order to recognise them and to analyse how
visitor cookie
they use the website.
Cookies used to store URLs of the previous page visited,
enabling to track usres navigating from inside or from
outside the website. If you click on a Capgemini
advertisement on a non-Capgemini website, a cookie
may be used to log which website you are on, in order to
ensure our advertisements are served effectively and to
measure whether our advertisements are viewed.

Pliki cookie
Plik cookie
zarejestrowanego
odwiedzającego
Plik cookie
zarejestrowanego
odwiedzającego,
związany z
funkcjonalnością

Analytic cookie

•

Google Analytics: cookies set by Google analytics
are used for web analytical purpose, but are not
used to track individual users. For further
information on how Google Analytics collects and
uses information on our behalf and the right to
use such cookies, please refer to the Google
Analytics products and services privacy
statement. If you object to your personal data
being collected by Google Analytics, you may

Opis
Plik cookie nadawany każdemu zarejestrowanemu
użytkownikowi.
Pliki cookie stosowane do zapamiętania unikalnego
identyfikatora
nadawanego
każdemu
zarejestrowanemu użytkownikowi.

Pliki cookie ustawiane przez takie serwisy, jak
Plik cookie do
Facebook Connect lub Twitter Button, które
integracji portali
umożliwiają użytkownikom portali społecznościowym
społecznościowych przekazywanie treści naszej witryny do portali
społecznościowych.
Pliki
cookie
stosowane
do
nadania
Plik cookie
niezarejestrowanym
użytkownikom
unikalnego
niezarejestrowanego
identyfikatora służącego do ich rozpoznawania oraz do
odwiedzającego
analizy sposobu, w jaki korzystają z naszej witryny.
Pliki cookie stosowane do przechowywania adresów
URL wcześniej odwiedzanych stron, umożliwiające
śledzenie użytkowników przechodzących na strony z
wewnątrz witryny lub przychodzących spoza witryny.
Jeśli użytkownik kliknie na reklamę firmy Capgemini w
witrynie internetowej niebędącej witryną firmy
Capgemini, może być zastosowany plik cookie do
zarejestrowania, na jakiej witrynie internetowej
znajduje się użytkownik, co służy zapewnieniu, aby
nasze reklamy były dostarczane skutecznie, oraz
ustaleniu, czy są one oglądane.
Pliki cookie do
analizy
• Google Analytics: pliki cookie ustawiane przez
Google Analytics są wykorzystywane do celów
analizy usługi i nie są stosowane do śledzenia
poszczególnych
użytkowników.
Więcej
informacji o tym, w jaki sposób Google
Analytics gromadzi i wykorzystuje informacje
na naszą rzecz oraz o prawie do stosowania
takich plików cookie można znaleźć w
Oświadczeniu o ochronie prywatności
dotyczącym produktów i usług Google
Analytics. Jeśli użytkownik nie życzy sobie, aby

download and install the Google Analytics Optout Browser Add-on.

Google Analytics zbierał jego dane osobowe,
może pobrać i zainstalować wtyczkę Google
Analytics Opt-out Browser Add-on.
•

•

Doubleclick Floodlight: cookies are used for
retargeting campaigns. Please refer to
Doubleclick Floodlight privacy statement for
further information on the use of such cookies.
•

•

•

•

Bluekai: cookies are used for retargeting on
LinkedIn. Please refer to Bluekai privacy
statement for further information on the use of
such cookies.

•

Mediamath: cookies are used for retargeting
through Affiperf. Please refer to Mediamath
privacy statement for further information on the
use of such cookies.

•

Pingdom: cookies used for analytic purposes on
our website. Please refer to Pingdom privacy
statement for further information on the use of
such cookies.
•

•

Pardot: cookies set by Pardot are used to track
users on our website. Visits are tracked for
known users only. Unknown users are recorded
as anonymous users. Please refer to Pardot
privacy policy for any further information on their
use and your rights related to the use of such
cookies.

Doubleclick Floodlight: pliki cookie są
stosowane
na
potrzeby
kampanii
retargetingowych. Więcej informacji o
stosowaniu tych plików cookie można znaleźć
w Oświadczeniu Doubleclick Floodlight o
ochronie prywatności
Bluekai: pliki cookie są stosowane do
retargetingu na LinkedIn. Więcej informacji o
stosowaniu tych plików cookie można znaleźć
w Oświadczeniu Bluekai o ochronie
prywatności.
Mediamath: pliki cookie są stosowane do
retargetingu poprzez Affiperf. Więcej
informacji o stosowaniu tych plików cookie
można znaleźć w Oświadczeniu Mediamath o
ochronie prywatności.
Pingdom: pliki cookie są stosowane do celów
analitycznych w naszej witrynie. Więcej
informacji o stosowaniu tych plików cookie
można znaleźć w Oświadczeniu Pingdom o
ochronie prywatności.
Pardot: pliki cookie ustawiane przez Pardot są
stosowane do śledzenia użytkowników w
naszej witrynie. Są śledzone wyłącznie wizyty
znanych użytkowników. Użytkownicy nieznani
są rejestrowani jako anonimowi. Więcej
informacji o stosowaniu tych plików cookie
oraz o związanych z tym prawach użytkownika
można znaleźć w Oświadczeniu Pardot o
ochronie prywatności.

C. Other non-cookie technologies

C. Inne technologie poza plikami cookie

Capgemini also enables the use of technologies that perform functions
similar to cookies such as web beacons or other technologies that may be
included in marketing e-mail messages or newsletters in order to
determine whether messages have been opened and links clicked on. Web
beacons do not place information on your device, but may work in
conjunction with cookies to monitor website activity.

Capgemini umożliwia również stosowanie technologii pełniących funkcje
podobne do plików cookie, takich jak sygnalizatory sieci, lub innych
technologii, które można zawrzeć w wiadomościach e-mail lub
informatorach o charakterze marketingowym w celu ustalenia, czy
wiadomości zostały otwarte i czy kliknięto na zamieszczone linki.
Sygnalizatory sieci nie zamieszczają informacji na urządzeniu użytkownika,
mogą jednak współpracować z plikami cookie w ramach monitorowania
aktywności w witrynie internetowej.

D. “Do-not-track” signals

D. Sygnały „nie śledź”

Some web browsers may transmit “do-not-track” signals to the websites
with which the browser communicates. As of the Effective Date of this
Privacy Policy, an industry standard has not yet been established on how
to respond to these signals. Therefore, our website does not currently
recognise or respond to these signals, but Capgemini will reassess its
response approach once a standard is established. However, at this time
you can generally express your privacy preferences regarding the use of
most cookies through your web browser.

Niektóre przeglądarki mogą wysyłać do witryn internetowych, z którymi
przeglądarka się kontaktuje, sygnały „nie śledź”. W dniu wejścia w życie
niniejszej Polityki prywatności nie stworzono jeszcze standardu branżowego
odnośnie sposobu reagowania na takie sygnały. Dlatego też nasza witryna
aktualnie nie rozpoznaje tych sygnałów ani na nie nie odpowiada, przy czym
Capgemini dokona ponownej oceny takiego podejścia po stworzeniu
stosownego standardu. Jakkolwiek aktualnie użytkownik może generalnie
wyrazić swoje preferencje odnośnie do prywatności w zakresie stosowania
większości plików cookie poprzez swoją przeglądarkę.

E. How to accept or refuse cookies

E. W jaki sposób zaakceptować lub odmówić akceptacji plików cookie

If you do not want to receive cookies from our website, you may set your
browser to refuse cookies or to notify you when you receive a cookie,
which you may then accept or refuse upon such notice. You can also
generally set your browser to turn off cookies. To understand how to do
this, please consult your browser’s “Tools” section, or any other similar
heading.

Jeśli użytkownik nie życzy sobie otrzymywania z naszej witryny plików
cookie, może zmienić ustawienia w przeglądarce na odmowę akceptacji
plików cookie lub na powiadamianie w momencie otrzymania pliku cookie,
tak aby można go było zaakceptować lub odrzucić. Generalnie można też
wyłączyć w przeglądarce pliki cookie. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, należy
otworzyć w przeglądarce sekcję zatytułowaną „Narzędzia” lub podobnie.

We recommend that you leave the cookies active. Bear in mind that if you
block, turn off or otherwise reject our cookies, some web pages may not
display properly or you will not be able to use any website services that
require you to sign in.
If you object to have cookies placed on your machine, you need to disable
them. In order to do so, please follow the relevant instructions depending
on your browser:
• If you use the Internet Explorer browser.
• If you use the Firefox browser.
• If you use the Safari browser.
• If you use the Google Chrome browser.

Zalecamy pozostawienie plików cookie aktywnymi. Proszę pamiętać, że w
przypadku zablokowania, wyłączenia lub odrzucenia w inny sposób naszych
plików cookie niektóre strony internetowe mogą nie wyświetlać się
prawidłowo, może też nie być możliwe korzystanie z usług witryny
wymagających zalogowania się.
Jeśli użytkownik nie życzy sobie, aby umieszczano na jego urządzeniu pliki
cookie, musi je wyłączyć. Aby to zrobić, należy postępować zgodnie ze
stosownymi instrukcjami, w zależności od używanej przeglądarki:
• W przypadku korzystania z przeglądarki Internet Explorer.
• W przypadku korzystania z przeglądarki Firefox.
• W przypadku korzystania z przeglądarki Safari.
• W przypadku korzystania z przeglądarki Google Chrome.

