
Polityka Plików Cookies 

Definicje: 

 Serwis - zbiór stron internetowych opublikowanych w domenie www.turystykaPNT.pl. 

 Operator Serwisu - firma będąca właścicielem Serwisu. 

 Użytkownik Serwisu - osoba przeglądająca zawartość Serwisu za pomocą dowolnej przeglądarki 

internetowej. 

 Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje 

dostęp do Serwisu. 

  

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w 

plikach cookies.  

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które 

przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze 

stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której 

pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.  

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz 

uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu PROFICENCE Leszek Opala z siedzibą w 

Opalenicy, adres: Os. Centrum 3/3, 64-330 Opalenica.  

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:  

a. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu 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;  

b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu 

korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 

5. Operator serwisu wykorzystuje dwa typy plików cookies: 

a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu 

zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z 

pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek 

danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. 

b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu 

ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje 

ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na 

pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia 

Użytkownika. 

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:  

a. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, 

np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania 

w ramach Serwisu;  

b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania 

nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;  

c. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze 

stron internetowych Serwisu;  

d. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika 

ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub 

regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej 

itp.;  

e. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych 

bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 

7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą 

być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.  

8. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki 

internetowej. 

 


