Polityka plików „cookies”
Polityka firmy IRH względem plików cookies.
1. Pliki cookies (dalej nazywane „ciasteczkami”) są danymi informatycznymi, w
szczególności plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
użytkownika strony i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej
www.konferencje.hotelguru.pl
Ciasteczka zwykle zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich oraz unikalny numer. Pliki „cookies”, które mogą zostać użyte w
witrynach i stronach internetowych są kojarzone wyłącznie z przeglądarką komputera
konkretnego anonimowego użytkownika, bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika.
2. Ciasteczka wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze strony internetowej. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie
użytkownika strony i właściwie wyświetlić stronę internetową z dostosowaniem jej do jego
indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, będących informacją dla operatora, w jaki sposób użytkownicy
korzystają ze strony internetowej, co umożliwia doskonalenie jej struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji użytkownika strony po zalogowaniu, dzięki czemu użytkownik może
swobodnie poruszać się po podstronach bez konieczności wpisywania za każdym razem
loginu i hasła.
3. W ramach strony www.konferencje.hotelguru.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje
ciasteczek: „sesyjne” oraz „stałe”. Ciasteczka „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania lub
opuszczenia strony internetowej czy wyszukiwarki przez użytkownika.
„Stałe” ciasteczka przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas
określony w parametrach ciasteczek lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
4. W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie
ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony mogą dokonać w
każdym czasie zmiany ustawień dotyczących ciasteczek. Ustawienia te mogą zostać
zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę ciasteczek w
ustawieniach przeglądarki lub informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu
użytkownika strony.
5. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej
użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
6. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym
użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim
reklamodawcą.
7. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu
(pomoc) lub na stronie jej producenta.

