Biuro Podróży SwingTravel używa na tych stronach narzędzi technicznych, marketingowych i
analitycznych w taki sposób, abyśmy mogli zagwarantowad świadczenie usług, umilid odwiedzanie
przez Ciebie naszych stron www.swingtravel.pl i poprawid jakośd naszych usługi. Szanujemy
prywatnośd wszystkich użytkowników i dlatego w przejrzysty sposób pragniemy przybliżyd, co ten
fakt oznacza.
STOSOWANIE COOKIES
Strony www.swingtravel.pl zapisują pliki „Cookies” (pliki o niewielkich rozmiarach zapisywane w
Twoim komputerze), służące do anonimowego rozróżniania poszczególnych użytkowników.
Pomagają nam w umożliwieniu działania tych stron, umożliwiają analizę sposobu ich zamykania,
analizę wydajności kanałów sprzedaży, personalizację treści informacji reklamowych na stronie
internetowej i poza nią.
Otrzymane dane wygenerowane przez plik cookie o używaniu strony (wraz z Twoim adresem IP)
zostanie opracowany anonimowo bez podania danych dających się zidentyfikowad osobiście - nie
zostaną wysłane żadne ważne dane, takie jak na przykład e-mail, nazwisko, numer telefonu. Dane są
wykorzystywane wyłącznie do oceny używania stron.
Niektóre pliki umożliwiają gromadzenie informacji, które następnie są wykorzystywane przez strony
trzecie, i które np. bezpośrednio wspierają Twoją działalnośd reklamową (tzw. „cookies stron
trzecich”). Na przykład informacje o produktach kupowanych przez odwiedzających nasze strony
mogą byd gromadzone przez system reklamowy w celu lepszej prezentacji internetowych banerów
reklamowych na przedstawionych przez Ciebie stronach internetowych. Według tych danych nie
można Cię jednak zidentyfikowad.
Możemy używad „tagi pikselowe” będące małymi plikami graficznymi umożliwiającymi śledzenie
używania naszych stron internetowych. Pikselowy tag może gromadzid informacje, takie jak IP
(Internet Protocol) adres komputera, który pobrał stronę, na której pojawił się tag; URL (Uniform
Resource Locator) strony, na której pojawia się pikselowy tag; godzina, kiedy została wczytana strona
zawierająca pikselowy tag; typ przeglądarki, która przeniosła pikselowy tag; oraz numer
identyfikacyjny jakiegokolwiek pliku cookie umieszczonego w przeszłości w komputerze przez
określony serwer. W trakcie korespondencji z Tobą za pośrednictwem e-maila kompatybilnego z
HTML możemy używad technologii detekcji formatu, który umożliwia tagom pikselowym
informowanie nas, czy otrzymałeś i otworzyłeś wiadomośd e-mailową od nas.
Na naszych stronach można korzystad z następujących systemów reklamowych i narzędzi: Adform,
Google AdWords, DoubleClick, Facebook, Google Analytics, Seznam.cz Sklik, Rubicon, Crimtan,
Hotjar, Apsis. Obowiązuje tutaj również zasada, że są to dane bez dających się zidentyfikowad
informacji osobistych.
KORZYSTANIE Z PLUG-INÓW PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH
Na naszych stronach internetowych korzystamy z plug-inów portali społecznościowych Facebook i
instagram. Jeżeli w momencie aktywowania plug-inu jesteś zalogowany u podmiotu świadczącego
usługi portalu społecznościowego, taki podmiot świadczący na podstawie powyższych danych
powinien byd w stanie monitorowad Twoje zachowanie na portalach społecznościowych.

Pamiętaj, że dane te mogą byd przetwarzane przez podmiot świadczący te usługi również w krajach
poza Unią Europejską. Nasza firma nie ma żadnego wpływu na zakres, sposób i cel opracowywania
danych ze strony podmiotu je udostępniającego. Prosimy pamiętad, iż podmiot świadczący usługi
portalu społecznościowego może wykorzystad powyższe dane zgodnie z warunkami, na które
wyrażałeś zgodę w momencie zakładania swojego profilu na danym portalu społecznościowym.
Informacje o celu, zakresie i zdobywaniu danych i o ich późniejszym przetwarzaniu i zastosowaniu ze
strony podmiotów świadczących usługi mediów społecznościowych, podobnie jak o Twoich prawach
w zakresie tej problematyki i możliwości ustawienia ochrony Twojej sfery prywatnej, otrzymasz w
poleceniach o ochronie danych tego, którego podmiot świadczący (patrz. powyższe linki).
ZAPOBIEGANIE GROMADZENIA DANYCH I OCHRONA PRYWATNOŚCI
Z korzystania z plików cookies można zrezygnowad, dzięki czemu zapobiegniesz gromadzeniu danych
o twoim zachowywaniu się na portalu www.swingtravel.pl. Możesz tak zrobid wybierając w
ustawieniach Twojej przeglądarki („Zablokuj cookies”). Informacje o sposobie ustawienia plików
cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz w linkach sieciowych: Chrome, Firefox, Internet
Explorer, Safari.
Ostrzeżenie: jeżeli zablokujesz nasze cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki, nie będziesz mógł
korzystad z niektórych funkcji naszych stron internetowych.
Korzystając ze stron internetowych www.swingtravel.pl wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych o
twoich odwiedzinach, a mianowicie w sposób i podanym u góry celu.
W razie pytao odnośnie stosowania cookies lub problemów z ustawieniem strony prosimy
skontaktowad się z nami pod adresem biuro@swingtravel.pl

