Polityka cookies
Polityka cookies określa zasady korzystania przez portal internetowy z plików cookies

I.

Definicje

1. Administrator - jest to operator Serwisu zamieszczający na urządzeniu końcowym
Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskujący do nich dostęp. Operatorem serwisu
jest Global Parks Poland Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie
2. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi
serwis internetowy, działający w domenie: www.parkofpoland.com
3. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik
uzyskuje dostęp do Serwisu.
4. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego mogą być świadczone usługi drogą
elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie usług drogą
elektroniczną.
5. Cookies - są to pliki przekazywane do przeglądarek internetowych, następnie
przechowywane w pamięci Urządzenia i odczytywane przez serwer przy każdorazowym
połączeniu z Serwisem.
II.

Rodzaje plików cookies i cele w jakich mogą być wykorzystywane
1. Serwis wykorzystuje następujące rodzaje cookies:
a) cookies techniczne - umożliwiają prawidłowe wykorzystywanie transmisji
komunikatu oraz zapamiętywanie ustawień Użytkownika. Pozwalają także na
tworzenie prostych statystyk na temat korzystania z Serwisu
b) cookies funkcyjne - dostosowują zawartość Serwisu do preferencji Użytkownika
oraz pomagają w jej optymalizacji (np. w lepszym dopasowaniu wyświetlanej
strony do urządzenia lub dokonanych wcześniej przez Użytkownika wyborów)
c) cookies analityczne - umożliwiają tworzenie anonimowych statystyk, które
pomagają zrozumieć, w jaki sposób Serwis jest przeglądany. Pozwala to ulepszyć
jej strukturę i zawartość
d) cookies social plug-ins - wykorzystywane do tworzenia i prowadzenia kampanii w
mediach społecznościowych takich jak: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube
e) cookies śledzące – pozwalające na retargetowanie użytkowników czyli emisję
reklamy tylko tym użiytkownikom, którzy odwiedzili wcześniej stronę docelową
poraz tworzenie profili look alike czyli poszukiwania uzytkowników podobnych
do naszych użytkowników.

III.

Czas przechowywania cookies
cookies stałe - pozostają na urządzeniu przez czas określony w parametrach pliku albo do
momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika

IV.

Warunki przechowywania cookies
1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w
Urządzeniu Użytkownika. Użytkownik może w każdym czasie dokonać 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.
2. Operator Serwisu informuje, że wyłączenie obsługi cookies w przeglądarce internetowej
wpływa na sposób wyświetlania strony Serwisu, niektóre funkcje zależne od zapamiętania
ustawień zapisywanych w cookies, nie będą w takiej sytuacji dostępne.
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