Obsługa plików cookies
Strona internetowa Noclegi.pl stosuje pliki cookies w celu ułatwienia korzystania z
serwisu, śledzenia aktywności na stronie i wyświetlania odpowiednich ofert.

Czym są pliki cookies?
Cookies (tzw. “ciasteczka”) to niewielkie pliki danych przechowywane przez
usługodawców internetowych w przeglądarce. Jest to wspomagana przez wszystkie
przeglądarki technologia, umożliwiająca skuteczne i wygodne korzystanie z usług online.

Z jakich plików cookies korzysta serwis
Noclegi.pl i w jakim celu?
Portal Noclegi.pl stosuje pliki cookies, aby:
● udoskonalić stronę,
● ułatwić nawigację na stronie i zoptymalizować dostęp do funkcji oferowanych
przez serwis, zapewniając użytkownikom bezproblemowe korzystanie z serwisu,
● zgromadzić informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają z serwisu –
które podstrony są najczęściej odwiedzane przez użytkownika, tak by zapewnić
użytkownikom powracającym na naszą stronę www wygodne korzystanie z
serwisu,
● umieścić docelowe ogłoszenia w innych portalach,
● odróżnić od siebie i zidentyfikować użytkowników przeglądających stronę,
● monitorować czynności wykonywane przez użytkowników na stronie internetowej.
W ten sposób możemy Państwa poinformować o ofertach, które mogą być dla
Państwa interesujące lub ważne.

Rodzaje plików cookies
Pliki cookies zapewniające podstawowe funkcjonowanie
Tego rodzaju pliki cookies są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu,
ułatwiają korzystanie z serwisu, gromadzą informacje o korzystaniu z serwisu bez
identyfikowania użytkownika.
Należą do nich dane o przeglądanych obiektach noclegowych, akceptacji plików cookies,
ładowania poszczególnych elementów witryny oraz wartości wariantów testowych
wpływających na funkcjonowanie portalu.
Prosimy pamiętać o tym, że bez stosowania tych plików cookies nie możemy Państwu
zagwarantować wygodnego korzystania z naszego serwisu.

Statystyczne pliki cookies
W celu udoskonalenia naszej strony i zwiększenia komfortu podczas korzystania z
naszego serwisu stosujemy pliki cookies, które gromadzą informacje o tym, jak
użytkownicy korzystają z naszego portalu. Te pliki cookies nie mogą Państwa
zidentyfikować, umożliwiają zapisanie informacji na przykład o tym, którą stronę
przegląda użytkownik, gdzie kliknął, ile stron przeglądał, jaka była długość
poszczególnych sesji, jakie ewentualnie pojawiły się komunikaty o błędach.
Takimi plikami cookies są pliki cookies Google Analytics.

Docelowe i reklamowe pliki cookies
Celem tych plików cookies jest wyświetlanie na portalu ogłoszeń, które mogą być dla
Państwa najbardziej interesujące lub ważne. Te pliki cookies nie mogą Państwa
zidentyfikować, umożliwiają zapisanie informacji na przykład o tym, którą stronę
przegląda użytkownik, gdzie kliknął, ile stron przeglądał - wszystko w celu
zidentyfikowania treści, które mogą być dla danego użytkownika najbardziej interesujące.
Jeśli wcześniej wyrazili Państwo na to zgodę, zgromadzone przez nas informacje o
sposobie korzystania z naszej strony internetowej możemy wykorzystać razem z Państwa
danymi osobowymi, aby dostosować naszą komunikację marketingową do Państwa
preferencji i zwrócić Państwu uwagę na oferty odpowiadające Państwa indywidualnym
zapotrzebowaniom.

Inne pliki cookies
Te pliki cookies zazwyczaj pochodzą od podmiotów zewnętrznych i wspomagają
działanie systemów zewnętrznych, które zbierają informacje statystyczne o
użytkownikach lub wyświetlają ukierunkowane reklamy.
Istotne jest to, że nie udostępniamy danych osobistych stronie trzeciej, nawet za
pośrednictwem tych plików cookies.

Na naszym portalu stosujemy
reklamowe pliki cookies od poniższych
dostawców usług:
Google Adwords
Szczegółowe informacje o usłudze dostępne są pod poniższym linkiem:
https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy

Facebook
Szczegółowe informacje o usłudze dostępne są pod poniższym linkiem:
https://www.facebook.com/help/cookies/

Doubleclick
Szczegółowe informacje o usłudze dostępne są pod poniższym linkiem:
https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy

W jaki sposób można sprawdzić i
wyłączyć pliki cookies?
Wszystkie nowoczesne przeglądarki umożliwiają zmianę ustawień plików cookies.
Większość przeglądarek domyślnie automatycznie akceptuje pliki cookies, ale te
ustawienia można zmienić, tak aby przeglądarka mogła zapobiec automatycznemu
akceptowaniu cookies i każdorazowo oferowała możliwość akceptacji lub blokowania.

Pragniemy poinformować, że ponieważ celem plików cookies jest umożliwienie lub
ułatwienie korzystania z naszego portalu oraz zapewnienie dostępu do jego funkcji,
zablokowanie lub usunięcie plików cookies może wiązać się z utratą możliwości
korzystania z niektórych funkcji naszego serwisu albo nasza strona internetowa może
działać niezgodnie z przeznaczeniem w Państwa przeglądarce.
O ustawieniach plików cookies najpopularniejszych przeglądarek mogą Państwo
zasięgnąć informacji, klikając w poniższe linki:

●
●
●
●
●

Google Chrome
Firefox
Microsoft Internet Explorer
Microsoft Edge
Safari

Informacja o prywatności
Informacje o ochronie prywatności dotyczące
wykorzystywanych plików cookies zostały
podsumowane w poniższej tabeli
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