1. Cookie to plik tekstowy zapisywany na dysku urządzenia Użytkownika, na którym
wyświetlono stronę za pomocą przeglądarki internetowej. W plikach cookie nie są
gromadzone żadne informacje osobowe, jedynie historia przeglądania strony.
2. Pliki cookies wykorzystywane są do:
a. dostosowania zawartości Portalu szerokietory.pl do preferencji Użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pozwalają
rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową;
b. tworzenia statystyk, pomagających zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy
korzystają z Portalu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości.
3. W ramach Portalu stosowane są dwa rodzaje plików cookies:
a. „sesyjne” (session cookies) - pliki tymczasowe, które przechowywane są
w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony
internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
b. „stałe” (persistent cookies) - pliki cookies przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do
czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
4. Portal Biura Podróży Szerokie Tory w oparciu o pliki cookies może kierować reklamy do
użytkowników, którzy odwiedzili stronę z wybranych narzędzi firmy Google lub innych
na stronach emitujących reklamy w ramach sieci reklamowych, które umożliwiają
dopasowanie reklam do użytkownika.
5. Portal BP Szerokie Tory posiada podpięte kody usług Google Analytics dla
reklamodawców displayowych, które używane są również do tworzenia list
remarketingowych w celu dopasowania zindywidualizowanych reklam w sieci
reklamowej Google.
6. Każdy Użytkownik odwiedzający Portal BP Szerokie Tory może zrezygnować ze
śledzenia poprzez Google Analytics dla reklamodawców displayowych oraz
z niestandardowych reklam w sieci reklamowej Google (więcej informacji pod
adresem: goo.gl/OZjPq).
7. BP Szerokie Tory współpracuje z sieciami reklamowymi, które mogą prowadzić
kierowanie reklam firmy Biuro Podróży Szerokie Tory Alicja Łukowska do
Użytkowników, którzy odwiedzili Portal szerokietory.pl.
8. Użytkownik w ustawieniach przeglądarki internetowej może uzyskać informacje,
w jaki sposób może zapobiec akceptowaniu nowych cookies przez przeglądarkę, w jaki
sposób ustawić przeglądarkę, aby informowała o fakcie otrzymania nowych cookies
oraz w jaki sposób można całkowicie wyłączyć możliwość przechowywania plików
cookies na dysku twardym.
9. W przypadku wyłączenia obsługi plików cookies niektóre funkcje lub usługi Portalu BP
Szerokie Tory (szerokietory.pl) mogą nie działać prawidłowo.
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