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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
POLITYKA COOKIES
Tzw. ciasteczka to dane informatyczne, przede wszystkim pliki tekstowe, które są przechowywane
w pamięci przeglądarki internetowej znajdującej się na urządzeniu końcowym Użytkownika
Serwisu.
Cookies pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę
internetową. Pliki te zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Pliki Cookies nie zbierają żadnych danych osobowych użytkownika ani żadnych informacji
poufnych z urządzenia końcowego użytkownika.
Przedmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Pliki Cookies oraz
uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu AFR Omega s.c. z siedzibą: Słupsk ul. Poznańska
1A.
Jakie Pliki Cookies wykorzystujemy?
Pliki Cookies mogą pochodzić bezpośrednio od nas lub mogą być wykorzystane przez firmy z
którymi współpracujemy w ramach zbierania danych statystycznych, wyświetlania reklam lub treści
multimedialnych czy wykorzystywania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za
pomocą serwisów społecznościowych.
Sesyjne pliki cookies to pliki tymczasowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym
Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia
oprogramowania - przeglądarki internetowej.
Stałe Pliki Cookies są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas
określony w parametrach Plików Cookies albo do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Pliki Cookies używane są w celu:
Dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji
korzystania ze stron internetowych, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie
końcowe Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego
indywidualnych potrzeb.
Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron
internetowych co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości.
Utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej
podstronie internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła
Lepszego dopasowania wyświetlania reklam i ofert w serwisie – bardziej dostosowanych do
zainteresowań Użytkownika.
Ustawienia dotyczące obsługi Plików Cookies
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików Cookies dostępne są w
ustawieniach oprogramowania - przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta na
urządzeniu końcowym. „Pomoc” w menu przeglądarki.
Użytkownik może w każdej chwili usunąć Pliki które zostały zapisane w pamięci przeglądarki oraz
dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Plików Cookies.
Ograniczenia stosowania Plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na
stronach internetowych np. wyświetlanie tych samych reklam lub nie niezapamiętywanie sesji po
zalogowaniu.
Jeżeli Użytkownik nie dokona zmian w ustawieniach Plików Cookies w oprogramowaniu na swoim
urządzeniu końcowym oznacza to zgodę na ich przyjmowanie.
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dane osobowe
Podczas korzystania z serwisów turystycznych AFR Omega s.c. mogą Państwo zostać poproszeni o
podanie niektórych danych osobowych podczas wypełniania formularza lub podczas wysyłania
zapytania o nocleg. Dane, o które poprosimy to w większości przypadków imię i adres e-mail.
W przypadku formularzy zgłoszeniowych poprosimy o podanie pełnych danych osobowych oraz
danych obiektu zgłaszanego – są to dane niezbędne do korzystania z usług portali. Brak danych
spowoduje iż korzystanie z portali stanie się niemożliwe. Użytkownik ma możliwość wglądu w
swoje dane osobowe i adresowe oraz ich aktualizację.
Informujemy, że podane dane personalne i adresowe nie są przekazywane osobom trzecim.
Firma AFR Omega s.c. - właściciel grupy portali turystycznych przechowuje dane nie udostępniając
wglądu osobom trzecim.

