Polityka prywatności
W serwisie Hotele.nieruchomosci.pl możemy stosować pliki „cookies”. Masz prawo w każdej chwili określić
warunki przechowywania lub dostępu do Twoich danych zmieniając ustawienia plików „cookies” w swojej
przeglądarce.
Niniejsza „Polityka Prywatności” służy wyjaśnieniu tego, w jakim celu na stronach internetowych, którymi
administruje Firma Aledom z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Niedurnego 34, mogą być używane pliki
„cookies” oraz w jaki sposób użytkownik ma prawo określić warunki stosowania plików „cookies”. Przez
korzystanie z tej strony wyrażasz zgodę na stosowanie ciasteczek zgodnie z tą Polityką Prywatności.

Czym są pliki „cookies”?
Ciasteczka (z ang. cookies) to dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe o niewielkim rozmiarze,
które są wysyłane przez serwer odwiedzanej strony internetowej i zapisywane na urządzeniu, z którego
korzystamy w momencie jej przeglądania. Ciasteczka ułatwiają korzystanie z serwisów internetowych, których
zawartość w postaci treści, zdjęć jak również reklam jest lepiej dopasowana pod kątem indywidualnych
oczekiwań użytkownika.

Co zyskujemy z plikami „cookies”?
Dzięki zapisanych w plikach "cookies" informacjach, dowiadujemy się więcej o upodobaniach naszych
użytkowników, dlatego możemy udoskonalać swoje serwisy czyniąc je lepiej dopasowanymi do Twoich potrzeb.

Przykładowe zalety plików „cookies”:
-

Zapamiętują nasze odwiedziny na stronie i wybrane jej preferencje jak np. język
Pomagają w dostarczaniu spersonalizowanej zawartości serwisu
Pozwalają na korzystanie z kont w serwisach
Umożliwiają pominięcie konieczności każdorazowego rejestrowania się
Pozwalają na dokonywanie zakupów on-line

Pliki „cookies” możemy stosować w celu:
- Konfiguracji serwisu: umożliwiają ustawienie funkcji i usług w serwisie
- Uwierzytelniania: umożliwiają informowanie gdy użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu witryna może
pokazywać odpowiednie informacje i funkcje
- Reklamy: umożliwiają wyświetlanie reklam, które są bardziej interesujące dla użytkowników, a także
personalizowanie reklam.
- Analizy i badania zachowań użytkowników: umożliwiają odczytanie preferencji użytkowników, które pomagają
zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i
zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakie pliki „cookies” możemy stosować?
Na swoich stronach internetowych możemy stosować kilka rodzajów plików „cookies”:
- Ze względu na czas przez jaki plik „cookie” jest umieszczony w urządzeniu końcowym użytkownika: możemy
stosować zarówno pliki „cookies” umieszczone na czas sesji (czas korzystania z przeglądarki), jak i pliki, które
nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostają w urządzeniu użytkownika na określony czas lub bez
okresu ważności.
- Ze względu na pochodzenie wystawcy: możemy stosować zarówno własne pliki „cookies”, jak i dopuszczamy
możliwość stosowania zewnętrznych plików „cookies”, pochodzących od podmiotów, z którymi współpracujemy,
takich jak Google oraz od podmiotów realizujących dla nas kampanie reklamowe. Z uwagi na fakt, że sposób
działania niektórych plików „cookies” pochodzących od partnerów zewnętrznych może być inny, niż
przedstawiony w niniejszej polityce, prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat tych plików „cookies”
dostępnymi na stronach internetowych naszych partnerów:
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