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Wir verwenden Cookies, um Sie die bestmögliche Erfahrung auf unserer
Website zu bieten.
In den Einstellungen können Sie mehr darüber erfahren, welche Cookies wir
verwenden oder sie ausschalten.
Zu unserem Impressum und Datenschutz.

Die folgenden Arten von Cookies werden auf der Website verwendet:

1. eigene Cookies: Sie werden von der Website erstellt, z. um die
Nutzung der Website zu optimieren und ihren Inhalt an die
Bedürfnisse der Benutzer anzupassen, die Sitzung aufrechtzuerhalten,
das Gerät des Benutzers und seinen Standort zu erkennen;

2. Externe Cookies (von Dritten): Informationen von den Servern von
Unternehmen, mit denen der Administrator zusammenarbeitet (z. B.
Google, Facebook). Zu diesen Dateien gehören Sammeln Sie
allgemeine und anonyme statische Daten durch Analysetools,
ermöglichen Sie die Anpassung von Werbung an die Präferenzen des
Benutzers, bewerten Sie die Wirksamkeit von Werbeaktivitäten, zeigen
Sie Multimedia-Inhalte von Websites Dritter an, melden Sie sich über
andere Websites (z. B. Facebook / Google) auf der Website an. mit
anderen Diensten interaktive Funktionen nutzen;

3. Sitzungscookies: Temporäre Dateien, die auf dem Endgerät des
Benutzers gespeichert werden und bis zum Ende der Browsersitzung
oder zum Abmelden gespeichert werden (die gespeicherten
Informationen werden dann dauerhaft aus dem Speicher des Geräts
gelöscht)

4. dauerhafte (permanente) Cookies: Dateien, die auf dem Endgerät
des Benutzers gespeichert sind und bis zu ihrer Löschung (Löschung)
aufbewahrt werden.



NOTATKI:

W Serwisie Internetowym wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:

1. cookies własne: są̨ tworzone przez Serwis Internetowy m.in. w celach

optymalizacji korzystania z Serwisu i dostosowania jego zawartości do

potrzeb Użytkowników, utrzymania sesji, rozpoznania urządzenia

użytkownika, jego lokalizacji;

2. cookies zewnętrzne (podmiotów zewnętrznych): informacje pochodzące z

serwerów podmiotów, z którymi współpracuje Administrator (np. Google,

Facebook). Pliki te m.in. zbierają ogólne i anonimowe dane statyczne za

pośrednictwem narzędzi analitycznych, pozwalają̨ dostosowywać́ reklamy do

preferencji Użytkownika, ocenić́ skuteczność́ działań́ reklamowych, wyświetlić

treści multimedialne pochodzące z serwisów podmiotów trzeich, zalogować

się do Serwisu za pośrednictwem innych serwisów (np. Facebook / Google),

wykorzystać funkcje interaktywne z innymi serwisami;

3. cookies sesyjne: pliki tymczasowe, przechowywane na urządzeniu końcowym

Użytkownika zachowane do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki

lub wylogowania (zapisane informacje są̨ wówczas trwale usuwane z pamięci

urządzenia)

4. cookies trwałe (stałe): pliki przechowywane na urządzeniu końcowym

Użytkownika zachowane do momentu ich usunięcia (skasowania).

Cookies
Diese Website verwendet Cookies. Cookies sind kleine Textdateien, die Ihr Internet-Browser auf
Ihrem Rechner speichert. Rufen Sie die entsprechende Seite erneut auf, ermöglichen die
Cookies eine Wiedererkennung Ihres Rechners. Dies führt z.B. dazu, dass von Ihnen einmal
eingegebene Daten bei erneutem Ausfüllen des Bestellformulars bereitstehen. Zumeist
verwenden wir Cookies, die nach Beendigung des Browsers automatisch von Ihrer Festplatte
gelöscht werden (sog. Session-Cookies). Andere Cookies verbleiben auf Ihrem Rechner, und
bewirken, dass wir Ihren Rechner bei Ihrem nächsten Besuch wiedererkennen (sog. dauerhafte
Cookies).
Wenn Sie unsere Website nutzen, stimmen Sie der Nutzung und Speicherung von Cookies auf
Ihrem Endgerät zu. Sie können unsere Website aber auch ohne Cookies betrachten. Sie können
das Speichern von Cookies in Ihren Browsereinstellungen jederzeit ändern, indem Sie die
Funktion „keine Cookies akzeptieren“ auswählen. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass in
diesem Fall unsere Website möglicherweise nicht mehr in vollem Umfang genutzt werden kann.
Daneben setzen wir auch dauerhafte Cookies zur werblichen Wiederansprache ein (Retargeting
Cookie), um Sie in etwa bei erneutem Aufruf unserer Website, oder einer späteren Teilnahme an



einer unserer Gewinnspielaktionen noch individueller ansprechen und über leckere Neuigkeiten
rund um unsere Produkte oder Neuigkeiten unseres Unternehmens informieren zu können.
Retargeting Cookies setzen wir nur ein, wenn Sie zuvor in deren Nutzung ausdrücklich freiwillig
eingewilligt haben.

Wygenerowane z ChatGPT

Oświadczenie o odpowiedzialności za treść strony internetowej agencji pracy Firma
Vreespol w Polsce:

Agencja pracy Firma Vreespol nie gwarantuje aktualności, poprawności, pełności i
jakości informacji udostępnianych na swojej stronie. Agencja pracy Firma Vreespol
nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne lub niematerialne powstałe w
wyniku korzystania lub niekorzystania z informacji udostępnianych na stronie, lub też
w wyniku korzystania z niepełnych lub błędnych informacji, chyba że winę za to
ponosi agencja pracy Firma Vreespol umyślnie lub rażąco lekkomyślnie.

Wszystkie oferty są niezobowiązujące i podlegają zmianie. Agencja pracy Firma
Vreespol zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia, usunięcia lub
tymczasowego lub trwałego zakończenia publikowania części lub całości strony bez
uprzedniego powiadomienia.

ChatGPT: PO NIEMIECKU

Haftungsausschluss für Inhalte der Website der Arbeitsagentur Firma Vreespol in
Polen:

Die Arbeitsagentur Firma Vreespol übernimmt keine Gewähr für die Aktualität,
Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen.
Haftungsansprüche gegen die Arbeitsagentur Firma Vreespol, die sich auf Schäden
materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der
dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und
unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich
ausgeschlossen, sofern seitens der Arbeitsagentur Firma Vreespol kein nachweislich
vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.

Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Die Arbeitsagentur Firma Vreespol
behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne
gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die
Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.
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NUTZUNGSBEDINGUNGEN UNSERER WEBSITE



NOTATKI

Warunki korzystania ze strony:
https://www-kurt--gruppe-de.translate.goog/impressum.html?_x_tr_sl=d
e&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=wapp

WARUNKI KORZYSTANIA Z
TEJ WITRYNY
Treści oferowane na naszej stronie są w zasadzie bezpłatne dla wszystkich

użytkowników. Bez wyraźnego poinformowania o tym użytkownika nie są naliczane

żadne koszty. Wszystkie informacje, loga, teksty, programy, grafiki i obrazy są

chronione prawami autorskimi. Wszystkie użyte znaki towarowe i nazwy firm

podlegają prawom autorskim odpowiednich firm. W przypadku naruszenia praw

autorskich osób trzecich lub innych praw osób trzecich przez operatora strony lub

autora, naruszenie należy niezwłocznie zgłosić e-mailem. W takim przypadku

naruszenie zostanie usunięte niezwłocznie po jego ujawnieniu.

Wyjaśnienie: Nasze linki zewnętrzne są subiektywnym wyborem odniesień do innych

stron internetowych. Odpowiedni operatorzy/autorzy ponoszą odpowiedzialność za

treść tych stron. Wyraźnie dystansujemy się od wszelkich treści niezgodnych z

prawem, zagrażających osobowości, moralnie lub etycznie nieodpowiednich.

Prosimy o poinformowanie nas, czy powinniśmy umieścić link do takiej oferty. Jako

dostawca treści, operator tej strony jest prawnie odpowiedzialny za własne treści.

Odsyłacze (linki) do treści udostępnianych przez innych dostawców należy odróżnić

od tych własnych treści. Operator strony ponosi odpowiedzialność za te treści osób

trzecich tylko wtedy, gdy ma wiedzę o treściach niezgodnych z prawem i technicznie

możliwe i uzasadnione jest uniemożliwienie ich wykorzystania (por. § 5 ust. 2 TDG).

Powielanie plików i tekstów oferowanych na tych stronach na jakimkolwiek nośniku

wymaga wyraźnej zgody autorów. Prezentacja strony z tej oferty w ramce na stronie

osoby trzeciej lub prezentacja treści z tej oferty jako własnych informacji jest surowo

https://www-kurt--gruppe-de.translate.goog/impressum.html?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=wapp
https://www-kurt--gruppe-de.translate.goog/impressum.html?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=wapp


zabroniona. Za artykuły w ramach tej oferty odpowiada dany autor. Artykuły te

reprezentują opinię tego autora, a nie ogólną opinię operatora strony. W przypadku

naruszenia praw autorskich osób trzecich lub innych praw przez operatora strony lub

autora, naruszenie należy zgłosić drogą e-mailową. W takim przypadku naruszenie

zostanie usunięte niezwłocznie po jego ujawnieniu.

Operator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez

serwis lub oferowane pliki. Wszystkie pliki są sprawdzane pod kątem obecności

wirusów. Zaleca się, aby użytkownik sam sprawdził pliki pod kątem wirusów i tym

podobnych. Nie można udzielić gwarancji bezpieczeństwa plików. Nie można

również zagwarantować dostępności naszej usługi i plików. Ma to jednak na celu

osiągnięcie jak największej dostępności. Jednak nie zawsze da się to technicznie

zrealizować.

Pobieranie, instalowanie i używanie programów oferowanych na tych stronach

odbywa się na własne ryzyko! Operator nie przyjmuje żadnej gwarancji ani

odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, szkody następcze lub awarie, które mogą

wystąpić. Ta usługa jest dostępna dla każdego użytkownika, który przestrzega i

akceptuje następujące warunki.

odcisk - tłumaczenie tekstu poniżej

Informacje o wydawcy i prawach autorskich
Odpowiedzialny za zawartość tych stron

Federalna Agencja Pracy (BA)

Forma prawna: Bezpośrednia korporacja federalna prawa publicznego z samorządem

reprezentowany przez zarząd, który jest reprezentowany przez swojego przewodniczącego

Andrea Nahles

Regensburger Strasse 104

90478 Norymberga

Telefon: 0911/179-0 Faks

: 0911/179-2123



E-mail: Centrala@arbeitsagentur.de

Numer identyfikacji podatkowej DE811458858

Ochrona praw autorskich i znaków towarowych

Zawartość strony internetowej BA jest własnością intelektualną BA, o ile nie zaznaczono
inaczej. Zawartość strony arbeitsagentur.de jest ogólnie dostępna w celach informacyjnych.
Wykorzystanie treści do innych celów, w szczególności wykorzystanie treści we własnych
utworach, powielanie/kopiowanie lub rozpowszechnianie, wymaga wyraźnej uprzedniej
zgody BA.

Wszystkie treści z tej strony internetowej mogą być publikowane lub przekazywane osobom
trzecim tylko wtedy, gdy podane jest źródło (FEDERALNA AGENCJA PRACY (BA), [rok]:
[tytuł dokumentu], [URL], status: [data]). To samo dotyczy wszelkich form powielania,
tłumaczenia, przechowywania i przetwarzania w systemach elektronicznych.

Publikacja kompletnych stron z niezmienioną treścią z tej witryny oraz ich integracja z inną
witryną jest dozwolona wyłącznie za pisemną zgodą BA. Powielanie tekstów, części tekstu i
obrazów wymaga wyraźnej uprzedniej zgody BA.

Logo BA oraz liczne nazwy produktów i programów BA są chronione jako znaki towarowe.
Korzystanie przez osoby trzecie jest zatem dozwolone tylko za wyraźną zgodą BA.
Nieautoryzowane użycie może być zabronione.
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Informationen über Herausgeber und Copyright
Den Inhalt dieser Seiten verantwortet die

Bundesagentur für Arbeit (BA)

Rechtsform: Bundesunmittelbare Körperschaft des öffentlichen Rechts mit
Selbstverwaltung



vertreten durch den Vorstand, dieser durch seine Vorsitzende

Andrea Nahles

Regensburger Straße 104

90478 Nürnberg

Telefon: 0911/179-0

Telefax: 0911/179-2123

E-Mail: Zentrale@arbeitsagentur.de

Umsatzsteueridentifikationsnummer DE811458858

Copyright und Markenschutz

Die Inhalte der Webseite der BA stehen im geistigen Eigentum der BA, soweit nichts
Anderes vermerkt ist. Die Inhalte von arbeitsagentur.de sind zur Information
grundsätzlich frei zugänglich. Die Nutzung der Inhalte zu anderen Zwecken,
insbesondere die Verwendung der Inhalte in eigenen Werken, das
Vervielfältigen/Kopieren oder das Verbreiten, bedarf der ausdrücklichen vorherigen
Genehmigung durch die BA.

Alle Inhalte von diesem Internetauftritt dürfen nur unter Angabe der Quelle
(BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT (BA), [Jahresangabe]: [Dokumenttitel], [URL], Stand:
[Datum]) veröffentlicht oder an Dritte weitergegeben werden. Das gleiche gilt für jede
Form der Vervielfältigung, der Übersetzung sowie der Einspeicherung und
Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Das Veröffentlichen von kompletten Seiten mit unveränderten Inhalten dieses
Internetauftritts sowie deren Einbindung in ein anderes Internet-Angebot ist nur mit
schriftlicher Genehmigung der BA gestattet. Die Vervielfältigung von Texten,
Textteilen und Bildmaterial bedarf der ausdrücklichen vorherigen Zustimmung der
BA.



Das Logo der BA und zahlreiche Namen von Produkten und Programmen der BA sind
als Marke geschützt. Eine Verwendung durch Dritte ist daher nur nach ausdrücklicher
Erlaubnis der BA gestattet. Eine nicht erlaubte Verwendung kann untersagt werden.

Notatki:
https://zeitarbeit.rahmer.de/fuer-unternehmen/zeitarbeit-ihre-vorteile


