Polityka obsługi „cookies” (ciasteczek) na stronie
apartament.luxxx.eu
Strona www – strona internetowa dostępna pod adresem: apartament.luxxx.eu prowadzona przez
Wynajmującego
Wynajmujący– nie jest przedsiębiorcą tylko osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej
Użytkownik Strony – osoba fizyczna wchodząca za pomocą przeglądarki internetowej na stronę internetową:
apartament.luxxx.eu
Strona www wykorzystuje pliki cookies. Niektóre z nich są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony,
inne mają ułatwić użytkownikowi korzystanie ze strony bądź są stosowane w celu gromadzenia informacji
statystycznych o odwiedzających, a także pozwalają użytkownikom dokonać rezerwacji, wysłać zapytanie, czy
udostępniać i rekomendować w sieciach społecznościowych zawartość strony www.
Czym są pliki cookies? Kliknij: http://www.wszystkoociasteczkach.pl/
Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji identyfikujących
użytkowników naszego serwisu ani śledzenia ich aktywności w sieci.
Pliki cookies stosowane w naszym serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych użytkowników. Pliki
cookies wykorzystywane są w celu:
• dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze
stron internetowych,
• w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę
internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron
internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
• “sesyjne” (session cookies) oraz “stałe” (persistent cookies). Cookies “sesyjne” są plikami tymczasowymi, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony
internetowej 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,
• “niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony www, pliki cookies
służące do zapewnienia bezpieczeństwa,
• “wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony
internetowej,
• “funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i
personalizację, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik Serwisu, rozmiaru
czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
• “społecznościowe” pliki cookies, umożliwiające dzielenie się informacjami znajdującymi się w naszym serwisie
ze znajomymi w ramach sieci społecznościowych zbudowanych wokół portali społecznościowych takich jak
Facebook, Twitter itp.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)
domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej.
Użytkownicy strony www mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies.
Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików
cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu
w urządzeniu Użytkownika Strony www. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies
dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie
internetowej.

