OŚWIADCZENIE NA TEMAT PLIKÓW COOKIE BUDGETAIR.COM
My, firma Travix Nederland B.V. (odtąd „firma Travix”), przechowujemy pliki cookie, znaki nawigacyjne
(web beacons), znaczniki Javascript i pikseli (odtąd „pliki cookie”) na urządzeniu użytkownika
odwiedzającego naszą witrynę internetową Budgetair.com. Podczas kolejnej wizyty na jednej z tych
witryn internetowych pliki cookie gwarantują, że urządzenie użytkownika zostaje rozpoznane.

1.

Jakie pliki cookie przechowujemy i dlaczego

Funkcjonalne pliki cookie
Takie pliki cookie są niezbędne do prawidłowej pracy podstawowych funkcji witryny internetowej i z tego
względu zostają ustawione podczas odwiedzin naszych witryn internetowych. Te pliki cookie służą do
zapamiętywania preferencji użytkownika odwiedzającego nasze witryny internetowe. Ich innym
zastosowaniem jest rozdzielanie obciążenia naszych serwerów, co zapewnia dostępność i
bezpieczeństwo naszych witryn internetowych. Patrz lista tych plików cookie.
Analityczne pliki cookie
Takie pliki cookie służą do gromadzenia informacji na temat sposobów korzystania z witryn internetowych
firmy Travix przez odwiedzających je użytkowników. Informacje takie dotyczą między innymi najczęściej
odwiedzanych stron i liczby wyświetlanych komunikatów o błędach. Te pliki cookie ułatwiają firmie Travix
doskonalenie jej witryn internetowych. Patrz lista tych plików cookie.
Marketingowe pliki cookie
Takie pliki cookie są zazwyczaj umieszczane na witrynach internetowych firmy Travix przez partnerów
marketingowych, reklamodawców internetowych i platformy mediów społecznościowych. Takie podmioty
zewnętrzne pełnią rolę pośredników w dostarczaniu użytkownikowi naszych treści, takich jak komunikaty,
oferty, promocja w mediach społecznościowych oraz reklamy. Takie pliki cookie podmiotów
zewnętrznych służą także do zbierania danych za pośrednictwem naszych witryn internetowych
używających plików cookie. Przetwarzanie tych danych odbywa się zgodnie z politykami prywatności
podmiotów zewnętrznych. Patrz lista tych podmiotów i plików cookie. Takie pliki cookie służą do:


łączenia z mediami społecznościowymi, aby umożliwić użytkownikowi łączenie z naszymi
witrynami internetowymi przez media społecznościowe oraz udostępnianie naszych witryn
internetowych w takich mediach;



zbierania informacji ułatwiających dopasowanie treści marketingowych do zainteresowań
użytkownika, zarówno w ramach naszych witryn internetowych, jak i poza nimi;



ograniczania liczby wyświetleń naszych reklam;



docierania do odwiedzających nasze witryny poprzez dostarczanie dobranych,
spersonalizowanych treści w różnych rodzajach mediów, takich jak wiadomości e-mail, media
społecznościowe i reklamy na bannerach w oparciu o czynności użytkownika na naszych
witrynach internetowych;



2.

mierzenia skuteczności naszych kampanii marketingowych.
Kontrola i dostęp do plików cookie zapisywanych przez nas

W celu wycofania swojej zgody użytkownik może dostosować ustawienia przeglądarki internetowej w taki
sposób, aby usunąć nasze pliki cookie lub pliki cookie podmiotów zewnętrznych. Ustawienia przeglądarki
internetowej umożliwiają także odrzucanie wszystkich bez wyjątku plików cookie. Uniemożliwienie nam
ustawiania określonych plików cookie może spowodować, że niektóre funkcje staną się niedostępne lub
niektóre części witryny internetowej nie będą się ładować. Opis ustawień różnych przeglądarek
internetowych można znaleźć pod następującymi adresami:

3.



Chrome



Firefox



Internet Explorer



Safari

Pytania?

Pytania na temat wykorzystania informacji o użytkownikach należy kierować do info@budgetair.com.
Ostatnia aktualizacje tego oświadczenia: 19 stycznia 18.
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