Polityka prywatności
Polska Organizacja Turystyczna nie przetwarza, nie udostępnia ani nie
wykorzystuje w celach marketingowych danych przekazywanych przez
Użytkowników serwisu www.
W przypadku danych przekazywanych przez Użytkownika w trakcie
wypełniania formularza kontaktu dane te mogą zostać wykorzystane
wyłącznie do przesłania na wskazany adres e-mial właściwych,
zamówionych informacji lub wyjaśnień.
Na stronach POT wykorzystywana jest technika „cookies". Korzystanie z
technik „cookies" nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych
osobowych i adresowych użytkownika ani żadnych informacji poufnych z
jego komputera.
Dane pozyskane w przypadku analizy logów serwera (adres IP, domena)
wykorzystywane są jedynie w celach prowadzenia statystyk oglądalności
stron POT.

Co to są pliki cookies?
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w
szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron
internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu
końcowym oraz unikalny numer.

Do czego wykorzystywane są pliki cookies?
Pliki cookies służą do obserwacji zachowań użytkownika na stronie
internetowej, dzięki czemu można ułatwić mu poruszanie się po serwisach.
Służą również do zapamiętywania preferencji użytkownika, co może być
wykorzystywane przy wyświetlaniu mu odpowiednio dopasowanych treści
redakcyjnych i reklamowych. Wykorzystując pliki cookies nie
przechowujemy danych osobowych użytkownika ani innych poufnych
informacji.

Jakiego rodzaju plików cookies używamy?

W ramach serwisów internetowych Polskiej Organizacji Turystycznej
używane są następujące pliki cookies:
Pliki cookies podmiotów zewnętrznych
Pliki cookies Google Analytics - __utma, __utmb, __utmc, __utmz –
służące do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki
sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co
umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Szczegółowe
informacje o plikach cookies wykorzystywanych w usłudze Google
Analytics można odnaleźć na
stronie: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/a
nalyticsjs/cookie-usage
Pliki cookies usługi Addthis – obsługujące wspomagający dzielenie się
linkami do artykułów za pośrednictwem serwisów społecznościowych
Pliki cookies własne
Plik cookie sesji - Cookies „sesyjne" są plikami tymczasowymi, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu
wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia
oprogramowania (przeglądarki internetowej)
Plik cookie adserver.pot.gov.pl służący do tworzenia statystyk
bannerów i reklam wyświetlanych w ramach serwisów Polskiej
Organizacji Turystycznej
Plik cookie jfcookie[lang] zapisujący preferowany przez użytkownika
język serwisu internetowego w celu utrzymywania wyświetlania
serwisu w danym języku.
Plik cookie – content_note pozwalający na obsługę artykułów
dodanych do notatnika serwisu internetowego
Plik cookie - policyAgreed - zapisujący informację o akceptacji polityki
cookies przez użytkownika serwisu

Jak zablokować obsługę plików cookies?
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron
internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza
przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień
dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w
szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików
cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich
każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies
dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies
mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach
internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i
wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem
Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

