Polityka Cookie
Za każdym razem, gdy korzystasz z naszych usług online, pliki cookie i inne technologie śledzenia
mogą być używane na różne sposoby, na przykład w celu zapewnienia działania witryny airpolska.pl,
analizy ruchu lub w celach reklamowych. Technologie te są używane przez nas bezpośrednio lub
przez naszych partnerów biznesowych, w tym zewnętrznych dostawców usług i reklamodawców, z
którymi współpracujemy.
Jeśli uzyskujesz dostęp do naszych Usług lub korzystasz z nich za pośrednictwem platformy lub usługi
strony trzeciej albo klikasz linki stron trzecich, zbieranie, wykorzystywanie i udostępnianie Twoich
danych będzie również podlegać polityce prywatności i innym umowom tej strony trzeciej.
Plik cookie to mały plik tekstowy umieszczany w przeglądarce Twojego komputera lub urządzenia
mobilnego. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do gromadzenia, przechowywania i udostępniania
danych o Twoich działaniach na różnych stronach internetowych, w tym na airpolska.pl. Pliki cookie
pozwalają nam również zapamiętywać informacje o Twoich wizytach na airpolska.pl, takie jak
preferowany język, i ułatwiają korzystanie z witryny.
Używamy zarówno sesyjnych plików cookie, które wygasają po krótkim czasie lub po zamknięciu
przeglądarki, jak i trwałych plików cookie, które są przechowywane w przeglądarce przez określony
czas.
Oprócz plików cookie stosowane są inne technologie śledzenia, które są podobne do plików cookie.
Mogą to być sygnały nawigacyjne i linki monitorujące. Technologie te mogą być wykorzystywane do
pobierania informacji z Twojego urządzenia (takich jak typ urządzenia lub system operacyjny, adres
IP i czas wizyty) lub do zrozumienia, z której strony odsyłającej używana jest strona airpolska.pl.
Jak wykorzystywane są pliki cookie?
Zbieramy dane, gdy kontaktujesz się z nami w sprawie naszych Usług za pomocą naszych formularzy
kontaktowych. Do gromadzenia danych używamy również narzędzi takich jak pliki cookie,
sygnalizatory sieci Web, usługi analityczne i dostawcy reklam.
Pliki cookie są wykorzystywane do różnych celów. Na przykład umożliwiają rozpoznanie tego
samego użytkownika na różnych stronach witryny lub między witrynami. Rodzaje informacji, które
zbieramy za pomocą plików cookie, obejmują adres IP, identyfikator urządzenia, przeglądane strony,
typ przeglądarki, informacje o przeglądaniu, system operacyjny, dostawcę usług internetowych, czy
zareagowałeś na reklamę i użyte funkcje lub czynności wykonywane na stronie.
Używamy różnych plików cookie do różnych celów:
używamy technicznych plików cookie, aby pokazać Ci naszą stronę internetową i zapewnić jej
prawidłowe działanie. Te techniczne pliki cookie są absolutnie niezbędne do prawidłowego działania
naszej strony internetowej.

Używamy funkcjonalnych plików cookie, aby zapamiętać Twoje preferencje (na przykład Twoje
wyszukiwania lub preferowany język) i pomóc Ci w wydajnym i skutecznym korzystaniu z naszej
strony internetowej. Te funkcjonalne pliki cookie nie są bezwzględnie konieczne do funkcjonowania
naszej strony internetowej, ale dodają funkcjonalności i poprawiają komfort korzystania z airpolska.pl.

Używamy analitycznych plików cookie, aby uzyskać wgląd w to, w jaki sposób nasi goście korzystają
z airpolska.pl. Oznacza to, że możemy dowiedzieć się, co działa, a co nie, optymalizować i ulepszać
nasze strony internetowe, rozumieć skuteczność reklam i komunikacji oraz zapewniać, że nadal
jesteśmy interesujący i trafni. Gromadzone przez nas dane mogą obejmować przeglądane strony
internetowe, strony odsyłające/wyjścia, z których wszedłeś i opuściłeś, z jakiego typu platformy
korzystałeś, jakie wiadomości e-mail otworzyłeś i na których zareagowałeś oraz informacje o dacie i
znaczniku czasu. Oznacza to również, że możemy wykorzystać szczegółowe informacje o tym, jak
wchodzisz w interakcję z witryną, takie jak liczba kliknięć na danej stronie, ruchy myszy i aktywność
przewijania lub wyszukiwane słowa, których używasz. Korzystamy z analitycznych plików cookie w
ramach naszych internetowych kampanii reklamowych, aby dowiedzieć się, w jaki sposób
użytkownicy wchodzą w interakcję z naszą witryną po wyświetleniu reklamy online. Może to
obejmować reklamy na stronach internetowych osób trzecich.
Używamy komercyjnych plików cookie stron trzecich, a także własnych, aby wyświetlać
spersonalizowane reklamy na naszych stronach internetowych i na innych stronach internetowych.
Nazywa się to „retargetingiem” i opiera się na czynnościach związanych z przeglądaniem.
Jakie masz wybory?
Wykorzystujemy Twoje dane do takich rzeczy, jak świadczenie, ulepszanie lub aktualizowanie
naszych Usług, analizowanie, w jaki sposób ludzie korzystają z naszych Usług, wyświetlanie
spersonalizowanych reklam oraz zgodnie z wymogami prawa lub niezbędnymi dla bezpieczeństwa i
integralności.
Masz wiele możliwości kontrolowania lub ograniczania sposobu, w jaki my i nasi partnerzy
wykorzystujemy pliki cookie.
W ustawieniach przeglądarek takich jak Internet Explorer, Safari, Firefox czy Chrome możesz
ustawić, które pliki cookie chcesz akceptować, a które odrzucać. To, gdzie znajdziesz te ustawienia,
zależy od używanej przeglądarki. Skorzystaj z funkcji „Pomoc” w swojej przeglądarce, aby znaleźć
potrzebne ustawienia.
Jeśli zdecydujesz się nie akceptować niektórych technicznych i / lub funkcjonalnych plików cookie,
możesz nie być w stanie korzystać z niektórych funkcji na naszej stronie internetowej.
Aby uzyskać informacje i kontrolować pliki cookie wykorzystywane do reklamy dostosowanej, wyślij
wiadomość e-mail na adres biuro@airpolska.pl.
Aby zrezygnować z reklam displayowych Google Analytics lub dostosować reklamy w sieci
reklamowej Google, odwiedź stronę Ustawienia reklam Google.
Aktualizacje i informacje kontaktowe
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki dotyczącej plików cookie, wyślij
wiadomość e-mail na biuro@airpolska.pl. Nasza Polityka dotycząca plików cookie może być od czasu
do czasu zmieniana. Dlatego regularnie odwiedzaj tę stronę, aby być na bieżąco z aktualizacjami.

