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Polityka Cookies
Extreme Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z
siedzibą we Wrocławiu (54-019), ul. Gen. Romualda Traugutta 125/4 zarejestrowana
w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000711039, NIP: 8992837856, REGON: 369081202, zwana dalej „Extreme Poland”
jest administratorem serwisu internetowego www.badaniepodroznikow.pl
Niniejsza Polityka dotycząca Cookies (Ciasteczek) odnosi się do cookies i innych
podobnych technologii, które Extreme Poland stosują na stronach internetowych
swojego serwisu internetowego.
Korzystając z serwisu internetowego Extreme Poland, poprzez odpowiednie
skonfigurowanie ustawień Twojej przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie
Cookies i innych podobnych technologii zgodnie z niniejszą Polityką Cookies. Jeżeli
nie zgadzasz się na używanie przez nas Cookies lub innych podobnych
technologii, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni
sposób (wskazany poniżej) lub zrezygnować z korzystania ze stron
internetowych Solistów.
Co to są Cookies (ciasteczka)?
Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na urządzeniu
końcowym użytkownika strony internetowej Extreme Poland, takim jak komputer,
laptop, smartphone, które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym
połączeniu się ze stroną internetową Extreme Poland z tego urządzenia końcowego.
Cookie zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas
istnienia Cookie, wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki,
z której następuje połączenie ze stroną internetową oraz inne dane potrzebne.
W jakim celu stosujemy Cookies lub inne podobne technologie?
Extreme Poland stosuje Cookies lub inne podobne technologie w następującym celu:
•

by strony internetowe Extreme Poland działały szybciej i były łatwiejsze w użyciu,

•

aby lepiej dopasować treści i reklamy dostępne na stronach internetowych Extreme
Poland do oczekiwań i zainteresowań użytkowników,

•

by ułatwić reklamodawcom prezentowanie użytkownikom reklam dopasowanych
do ich zainteresowań,

Typ Cookies

Do czego i w jaki sposób są wykorzystywane?

Konieczne do

Niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i wyświetlania stron internetowych Extreme
Poland. Pozwalają na poruszanie się po stronach internetowych Extreme Poland i używanie ich
elementów, np. zgłoszenie udziału w imprezie turystycznej lub innej usłudze oferowanej przez
Extreme Poland. Optymalizują korzystanie ze stron internetowych Extreme Poland, np. mogą
zapamiętywać poprzednie czynności (np. otwarte teksty) podczas wracania na stronę w tej

działania stron

samej sesji.

Poprawiające
funkcjonalność

Zapamiętywanie Twoich ustawień i wyborów (np. nazwa użytkownika, region, w którym
jesteś, personalizowane ustawienia treści) by dostarczyć Ci bardziej spersonalizowane treści i
usługi. Pozwalają Ci również na oglądanie filmów i używanie narzędzi społecznościowych. W
celu poprawy funkcjonalności stron internetowych Extreme Poland wykorzystywane są dane
dotyczące aktywności na tych stronach. Nie wykorzystujemy w tym celu żadnych danych,
które pozwalałyby na identyfikację Użytkownika.

Poprawiające
wydajność

Zbieranie informacji o tym jak odwiedzający korzystają ze stron Extreme Poland poprzez
dostarczanie informacji na temat obszarów które odwiedzają, czasu jaki na nich spędzają oraz
problemów jakie na nich napotykają, jak np. komunikaty o błędach. To pozwala nam poprawiać
działanie stron Extreme Poland.

Reklamowe

Dostarczanie Ci reklam odpowiadających Twoim zainteresowaniom, zwyczajom, z
równoczesnym ograniczeniem wyświetleń tej samej reklamy na stronach internetowych
Extreme Poland. W celu analitycznym i doboru reklamy (tj. prezentowania reklamy określonej
grupie docelowej) mogą być wykorzystywane dane dotyczące historii przeglądanych stron,

aktywności w serwisach, zanonimizowane dane geolokalizacyjne oraz zanonimizowane dane
socjodemograficzne. Nie wykorzystujemy żadnych danych osobowych. Cookies reklamowe
pozwalają także Extreme Poland oraz podmiotom trzecim mierzyć efektywność kampanii
reklamowych. Informacje z Cookies pozwalają ocenić skuteczność działań reklamowych (np.
dzięki zliczaniu, ile osób kliknęło w daną reklamę i przeszło na stronę internetową
reklamodawcy).
•

do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pozwalają nam
zrozumieć jak ludzie korzystają ze stron internetowych Extreme Poland (w tym:
naszych usług, naszych aplikacji) oraz pomagają nam w poprawianiu ich
funkcjonalności i zawartości.

Używając Cookies na stronach internetowych Extreme Poland nigdy nie
identyfikujemy tożsamości Użytkowników na podstawie informacji przechowywanych
w Cookies. Dane eksploatacyjne (dane o zachowaniu Użytkowników na stronach
internetowych Extreme Poland) zbierane przy użyciu Cookies mogą być także
zestawiane z danymi demograficznymi (np. wiek, płeć) podanymi nam przez
użytkowników przy rejestracji do naszych usług. W takim wypadku, zestawiane dane
pozbawione są wszelkich oznaczeń identyfikujących użytkownika (anonimizacja) i
przechowywane nie dłużej niż 12 miesiący. Do realizacji celów wskazanych powyżej,
Extreme Poland może współpracować z partnerami biznesowymi, np.
reklamodawcami, firmami badawczymi i dostawcami aplikacji.
Na stronach internetowych Extreme Poland mogą być stosowane Cookies sesyjne
oraz stałe. Cookies sesyjne pozostają na Twoim urządzeniu jedynie podczas
korzystania ze strony internetowej Solistów. Cookies stale pozostają na Twoim
urządzeniu tak długo jak długo mają ustawiony czas istnienia lub do momentu kiedy
je usuniesz.
Rodzaje Cookies lub innych podobnych technologii stosowanych na stronach
internetowych Extreme Poland:
Cookies lub podobne technologie od podmiotów trzecich
Korzystając ze stron internetowych Extreme Poland możesz otrzymywać Cookies
pochodzące od współpracujących z Extreme Poland podmiotów trzecich takich jak np.
Facebook, Google, Twitter, a także od firm realizujących na stronach internetowych
Extreme Poland kampanie reklamowe na zlecenie reklamodawców. Więcej informacji

na temat tych Cookies lub podobnych technologii możesz znaleźć na stronach
internetowych poszczególnych podmiotów trzecich.
Korzystamy też z oprogramowania analitycznego podmiotów trzecich (np. Google
Analitics, Facebook Analitycs) zamieszczającego w urządzeniu końcowym
użytkownika strony internetowej Extreme Poland kody umożliwiające zbieranie o nim
danych.
W jaki sposób mogę zmienić ustawienia dot. Cookies albo je usunąć?
Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na
automatyczne przyjmowanie Cookies. Możesz jednak zmienić ustawienia
przeglądarki tak, aby Cookies były blokowane – w całości lub w jakiejś części, np. tylko
od stron trzecich, albo aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie kiedy
Cookies są wysyłane na Twoje urządzenie. Pamiętaj jednak, że jeżeli zablokujesz
używane przez nas Cookies, może to negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania ze
stron internetowych Extreme Poland, na przykład możesz nie być w stanie odwiedzić
pewnych obszarów stron internetowych Extreme Poland bądź nie otrzymywać
spersonalizowanych informacji podczas ich przeglądania. Uniemożliwisz nam także
zbieranie anonimowych informacji nt. używania naszych stron w celu stałego
poprawiania zawartości tych stron i usług Extreme Poland.
W przypadku wyczyszczenia wszystkich Cookies w przeglądarce konieczne będzie
jednak ponowne włączenie mechanizmu Opt-Out.
BLOKOWANIE PLIKÓW COOKIES W PRZEGLĄDARKACH INTERNETOWYCH
Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookie.
Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie można uzyskać, korzystając z
poniższych
•

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/pl-pl/hub/4338813/windows-help

•

Firefox

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-yourcomputer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

•

Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

•

Opera
https://help.opera.com/pl/latest/

łączy.

•

Safari
https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=pl_PL

SZYBKI KONTAKT
Extreme Poland
ul. Gen. Romualda Traugutta 125/4
54-019 Wrocław
tel. 530 260 680
e-mail badanie@badaniepodroznikow.pl

