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Polityka cookies 

 

 

1. Informacje zapisywane w plikach cookie na komputerze 

Użytkownika ułatwiają Użytkownikowi korzystanie ze 

strony internetowej oraz służą celom statystycznym.  

2. W ramach strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje pli-

ków cookies: „sesyjne” (sessioncookies) oraz „stałe” (per-

sistentcookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczaso-

wymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym 

Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony in-

ternetowej 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. 

3. Strona korzysta z następujących rodzajów plików cookies: 

a. Własne pliki cookies – są to pliki cookies zamiesz-

czane i wykorzystywane przez stronę. 

b. Pliki cookies osób trzecich - pliki cookies należące 

do osób trzecich, należące w szczególności do re-

klamodawców, operatorów systemów adresowych 

oraz operatorów systemów analizujących i raportu-

jących oglądalność 

4. Własne pliki cookies są wykorzystywane w następujących 

celach: 

a. przechowywanie informacji na temat preferencji wi-

zualnych Użytkownika oraz personalizujących; 

b. przechowywanie podstawowych informacji o Użyt-

kowniku np. identyfikator; 

c. zapewnienia optymalizacji i poprawnego wyświetla-

nia treści wyświetlanych przez stronę biura tury-

styki; 

d. zapewnianie najlepszego odbioru oraz adekwatno-

ści zawartości strony biura turystyki dla Użytkow-

nika. 

e. czas nadejścia zapytania, 

f. czas wysłania odpowiedzi, 

g. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana 

przez protokół HTTP, 

h. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji 

transakcji HTTP, 

i. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez 

Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przej-

ście do strony biura turystyki nastąpiło przez odno-

śnik, 

j. informacje o przeglądarce Użytkownika, 

k. informacje o adresie IP Użytkownika. 

5. Pliki cookies osób trzecich, są wykorzystywane w następu-

jących celach: 

a. zbieranie danych statystycznych o popularności 

oraz użyteczności poszczególnych stron lub elemen-

tów Serwisu; 

b. zbieranie danych statystycznych o Użytkowniku np. 

wiek, płeć, informacje demograficzne, zaintereso-

wania; 

c. wyświetlanie reklam behawioralnych i displayowych 

- dostosowanych do zainteresowań użytkowników; 

d. tworzenie profili behawioralnych oraz zaintereso-

wań Użytkowników, w szczególności aby uniknąć 

wielokrotnej prezentacji temu samemu odbiorcy tej 

samej reklamy oraz w celu prezentacji reklam be-

hawioralnych uwzględniających zainteresowania 

Użytkownika; 

e. obsługi technologicznej komponentów firm trzecich, 

jak np. Adobe Flash czy Facebook Connect i innych. 

6. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym 

wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. 

7. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udo-

stępniane wyłączenie za zgodą tej osoby. 

8. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji ze-

branych przez stronę upoważnionym organom na podsta-

wie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z 

żądania. 

9. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglą-

dania stron internetowych (przeglądarka internetowa) do-

myślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urzą-

dzeniu końcowym użytkownika. Jeśli Użytkownik nie wy-

raża zgody na otrzymywanie plików cookies, ma prawo w 

dowolnej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki. 

Administrator zastrzega, że wyłączenie obsługi plików coo-

kies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpie-

czeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrud-

nić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie 

ze stron strony biura turystyki. 

 

 

 


