
POLITYKA COOKIES luksusowepodroze.pl 

 

Operatorem Serwisu luksusowepodroze.pl jest DreamGo Sp. z o.o. zarejestrowana i posiadająca 

siedzibę biura pod adresem: ul. Włodkowica 21/35, 50-072 Wrocław, NIP 8952083090, Regon 

364630220, KRS 0000621326. 

 

Serwis pozyskuje informacje o Użytkownikach i zachowuje je poprzez dobrowolnie wprowadzone w 

formularzach informacje, poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. 

“ciasteczka”) oraz poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego 

MyDevil.net (ADMIN.NET.PL z siedzibą w Tarnowie) funkcjonującego pod adresem 

www.luksusowepodroze.pl 

 

Informacje w formularzach 

 

Informacje w formularzach podawane są przez Użytkownika dobrowolnie. Serwis może zapisać 

ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP). Dane podane w formularzu 

są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu uzyskania informacji 

do sporządzenia i przesłania indywidualnej oferty wyjazdu. 

 

Pliki cookies 

 

Pliki cookies stosowane w serwisie luksusowepodroze.pl są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika i 

wykorzystywane są przede wszystkim do rozpoznania urządzenia, z którego korzysta Użytkownik, aby 

umożliwić odpowiednie wyświetlenia się strony internetowej. Dodatkowo w Serwisie wykorzystuje 

się pliki cookies w celu dostosowania zawartość strony internetowej do indywidualnych preferencji 

Użytkownika, optymalizacji korzystania ze strony internetowej, tworzenia statystyk służących 

usprawnieniu działania strony internetowej i ulepszaniu jej struktury oraz zawartości oraz określania 

profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w 

szczególności sieci Google. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i 

wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców 

oraz partnerów. Użytkownik może zaakceptować pliki cookies i sprawnie korzystać z naszego Serwisu 

lub samodzielnie skonfigurować swoją przeglądarkę internetową. 

 

Pliki cookies to dane informatyczne (w szczególności pliki tekstowe), które są zapisywane i 

przechowywane na dysku urządzenia, na którym Użytkownik wyświetlił stronę internetową za 

pośrednictwem przeglądarki internetowej. W plikach cookies są gromadzone zazwyczaj informacje 

takie jak: nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu 

końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika 

Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu. 

 



W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (sessioncookies) 

oraz „stałe” (persistentcookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są 

w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub 

wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w 

urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu 

ich usunięcia przez Użytkownika. 

 

Przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w 

urządzeniu Użytkownika. Użytkownik może dokonać zmiany ustawień w tym zakresie, np. usunąć pliki 

cookies, automatycznie blokować lub akceptować pliki cookies. Szczegółowe informacje na ten temat 

zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenie zapisu i dostępu do plików 

Cookies może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu na urządzeniu 

Użytkownika. 


