
PERNYATAAN COOKIE BUDGETAIR.COM 

Kami, Travix Nederland B.V. (“Travix”), menyimpan cookie, web beacon, Javascript dan tag pixel 

(“cookie”) pada perangkat Anda saat Anda mengunjungi situs web kami Budgetair.com. Berikutnya Anda 

mengunjungi salah satu situs web ini, cookie memastikan bahwa perangkat Anda dikenali. 

1. Cookie mana yang kami simpan dan alasannya 

Cookie fungsional  

Cookie ini diperlukan untuk fungsionalitas dasar situs dan oleh karena itu diatur saat Anda mengunjungi 

situs web kami. Cookie ini mengingat preferensi saat Anda menggunakan situs web kami. Cookie ini juga 

digunakan untuk mendistribusikan beban pada server kami, yang membuat situs tetap tersedia, dan demi 

tujuan keamanan. Lihat daftar cookie ini. 

 

Cookie analitik  

 

Cookie ini digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang cara pengunjung menggunakan situs web 

Travix, termasuk informasi tentang halaman yang paling sering dikunjungi dan jumlah pesan kesalahan 

yang ditampilkan. Cookie ini membantu Travix menyempurnakan situs webnya. Lihat daftar cookie ini. 

 

Cookie pemasaran 

 

Cookie ini biasanya ditempatkan pada situs web Travix oleh mitra pemasaran, jaringan periklanan dan 

platform media sosial. Pihak ketiga ini bertindak sebagai perantara untuk menyajikan konten kami 

kepada Anda, seperti pesan, penawaran, media sosial dan periklanan. Pihak ketiga ini juga 

mengumpulkan data melalui situs web kami dengan menggunakan cookie. Pemrosesan data ini tunduk 

pada kebijakan privasi mereka. Lihat daftar pihak dan cookie ini. Cookie ini digunakan untuk:  

 

 terhubung dengan media sosial, supaya Anda dapat terhubung dan berbagi konten dari situs 

web kami melalui media sosial; 

 mengumpulkan informasi untuk lebih menyesuaikan pemasaran kami dengan minat Anda, baik di 

dalam maupun di luar situs web kami;   

 membatasi frekuensi ditampilkannya periklanan kami; 

 untuk menjangkau pengunjung kami dengan menyediakan konten relevan yang depersonalisasi 

melalui berbagai jenis media, seperti email, media sosial dan periklanan banner berdasarkan 

tindakan Anda di situs web kami; 

 mengukur efektivitas kampanye pemasaran kami. 

2. Mengendalikan cookie yang kami simpan dan akses 

Jika Anda ingin mencabut izin, Anda dapat menyesuaikan pengaturan peramban untuk menghapus 

cookie kami atau pihak ketiga. Anda juga dapat menyesuaikan pengaturan peramban untuk mencegah 

situs web mengatur cookie atau cookie pihak ketiga. Jika Anda mencegah kami mengatur cookie 

tertentu, Anda mungkin mendapati bahwa beberapa fungsi tidak tersedia atau bagian tertentu dari situs 

web tidak termuat. Cari tahu cara menyesuaikan pengaturan berbagai peramban: 

 

https://s1.travix.com/budgetair/ID/buaid-cookie-list-id.pdf
https://s1.travix.com/budgetair/ID/buaid-cookie-list-id.pdf
https://s1.travix.com/budgetair/ID/buaid-cookie-list-id.pdf
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 Chrome 

 Firefox 

 Internet Explorer 

 Safari 

3. Pertanyaan? 

Jika Anda memiliki pertanyaan tentang penggunaan informasi Anda, harap privacy@travix.com kami 

kapan saja. 

Pernyataan ini terakhir diperbarui pada 17 May 18. 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US&viewlocale=en_US

