POLITYKA COOKIES
Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer i zapisywane na urządzeniu, na
którym przeglądane są strony internetowe. Pozwalają one zapamiętać informacje przesyłane
pomiędzy stroną WWW a przeglądarką. Dzięki nim możliwe jest zapamiętywanie danych formularzy i
ustawień stron, obsługa liczników odwiedzin, korzystanie z sond, zapamiętywanie wybranej wersji
językowej czy robienie zakupów w sklepach internetowych. Odpowiednio skonfigurowane pliki
cookies są bezpieczne i pozwalają na odczyt informacji tylko przez serwer, który je utworzył. Jak
używamy cookies?
1. Strona RESORT MARKETING zbiera wyłącznie informacje zawarte w plikach cookies, natomiast nie
zbiera żadnych innych danych o Użytkowniku (nie stosujemy tzw. tracking cookies, czyli plików, które
umożliwiają szpiegowanie Użytkowników).
2. Pliki cookies wykorzystywane są przez nas w następujących celach:
a) dostosowania zawartości strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze
stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić
stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
b) tworzenia statystyk, które stanowią podstawę do analizy, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze
stron internetowych.
3. W ramach strony stosowane są trzy rodzaje plików cookies:
a) Session cookies, czyli pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki
internetowej.
b) Persistent cookies, czyli pliki, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez
czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
c) Cookies podmiotów zewnętrznych, umożliwiające optymalizację komunikacji marketingowej,
zliczanie ruchu użytkowników na stronie oraz personalizowanie treści (np. reklamowych)
pochodzących ze źródeł zewnętrznych.
4. Należy mieć świadomość, że oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) bardzo często domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w
urządzeniu końcowym. Możesz zmienić ustawienia dotyczących plików cookies, np. w taki sposób, by
blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź
informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Twoim urządzeniu.
5. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w
ustawieniach przeglądarki internetowej.
6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na
stronie internetowej.

