
Wskazówki dotyczące cookies 

Znajdziesz tu wszystkie informacje o tym, czym są cookies, w jaki sposób wykorzystujemy je na 

TUICARS.com oraz o możliwościach zmiany ustawień.  

 

O cookies i podobnych technologiach 

 

Cookies to małe pliki danych, które pozwalają stronie internetowej na zapisywanie danych na Twoim 

komputerze, laptopie lub urządzeniu mobilnym. Cookies pomagają nam dopasowywać istotne 

funkcje naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych. Używamy ich do optymalizacji 

doświadczeń naszych Klientów. Za naszą zgodą zewnętrzne pliki cookies (third party cookies) mogą 

być umieszczane na naszych stronach i w aplikacjach mobilnych. Używamy plików cookies, żeby: 

 

Usprawnić funkcjonowanie naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych 

 

Cookies umożliwiają nam ocenę i poprawę funkcjonowania naszych stron internetowych i aplikacji 

mobilnych w celu personalizacji Twoich doświadczeń i umożliwienia Ci korzystania z przydatnych 

funkcji. Cookies pomagają nam na przykład śledzić historię otwieranych stron internetowych podczas 

procesu rezerwacji; dzięki nim pamiętamy o Twoich preferencjach, jak np. o ostatnich 

wyszukiwaniach lub dniach urlopu i zawartości koszyka w naszym sklepie.  

 

Poprawić wydajność naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych 

 

Cookies pomagają nam zrozumieć sposób, w jaki używane są nasze strony internetowe i aplikacje 

mobilne, na przykład poprzez informowanie nas o tym, czy występują błędy przy używaniu strony. 

Dzięki temu możemy testować różne projekty naszych stron i aplikacji mobilnych. Programy do 

analizy stron internetowych, w tym Google Analytics, dostarczają informacji nt. liczby wizyt na naszej 

stronie i w aplikacjach, tego, jakie obszary naszych stron i aplikacji są szczególnie popularne i czy 

widoczne są trendy, np. odwiedzanie danej strony w większej części przez użytkowników z 

konkretnego kraju. Pliki cookies pomagają nam również zoptymalizować Twoje doświadczenia 

podczas odwiedzania naszej strony. 

 

Umieszczać ważne reklamy online  

Używamy cookies, żeby przygotować reklamę online, która jest dla Ciebie najbardziej atrakcyjna 

i skłania do odwiedzania naszych stron, aplikacji mobilnych i innych stron. Cookies pomagają nam 

przykładowo w proponowaniu lotów z najbliższego lotniska, urlopów w miejscach, które lubisz lub 

produktów, które Ci się podobają. 

Cookies gromadzą dane o Twoim zachowaniu w sieci, np. adres IP, strona, z której zostałeś 

przekierowany na naszą, a także historia zamówień lub zawartość koszyka. Oznacza to, że możesz 

widzieć naszą reklamę na naszych stronach, w aplikacjach mobilnych i na stronach innych firm. 

Możesz widzieć również reklamy innych firm na naszych stronach i w naszych aplikacjach. 

Żeby przygotować dla Ciebie wyłącznie istotne reklamy online, łączymy dane zebrane przez cookies 

z przeglądarki z innymi zebranymi przez nas danymi. 

 

Mierzyć efektywność komunikacji marketingowej, łącznie z reklamami online 

 



Cookies mogą przekazać nam informację o tym, czy obejrzałeś reklamę i kiedy dokładnie to zrobiłeś. 

Informacje te umożliwiają nam mierzenie efektywności kampanii reklamowej i kontrolowanie liczby 

wyświetleń danej reklamy. Zapobiega to ciągłemu wyświetlaniu tej samej reklamy. Używamy cookies 

również do mierzenia efektywności naszej komunikacji marketingowej, np. poprzez sprawdzenie, czy 

otworzyłeś e-mail, który Ci wysłaliśmy. 

 

Możliwości dotyczące cookies 

 

Możesz korzystać z ustawień przeglądarki w celu zaakceptowania, odrzucenia bądź usunięcia cookies. 

Możesz skonfigurować swoją przeglądarkę w taki sposób, żeby otrzymywać powiadomienia za 

każdym razem, gdy nowe cookies zapisywane są na Twoim komputerze lub innym urządzeniu. 

Szczegółowe informacje na temat tego, jak możesz zarządzać plikami cookies, znajdziesz na stronach 

All About Cookies i Your Online Choices. Jeśli zdecydujesz się na dezaktywację niektórych lub 

wszystkich plików cookies, nie będziesz mógł w pełni korzystać z naszych stron i aplikacji. Na przykład 

nie będziesz mógł dodać produktów do koszyka, zapłacić za produkty lub w ogóle korzystać z naszych 

produktów i usług, dla których wymagane jest zalogowanie się. 

Gdy wyświetlamy spersonalizowane reklamy na stronach innych firm, wyświetlana jest również ikona 

AdChoices. Po kliknięciu na tę ikonę wyświetla się specjalna instrukcja dotycząca tego, w jaki sposób 

można zmieniać ustawienia reklam online. Więcej informacji znajdziesz na stronie YourAdChoices 

website. 

 

Zmiany dotyczące cookies 

Wersja ta zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Możemy ją na bieżąco aktualizować, prosimy o regularne 

sprawdzanie, czy wydana została kolejna wersja. Jeśli zmiana będzie znaczna, umieścimy odpowiednią 

informację na naszej stronie/stronach. Ponadto wysyłamy elektroniczne powiadomienie dotyczące zmian 

w plikach cookies, jeśli uważamy to za stosowne. 

Ostatnia aktualizacja: maj 2018 

 

Analiza stron internetowych: Programy do analizy stron internetowych, jak np. Google Analytics, pomagają 

nam lepiej rozumieć to, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszych stron. Mamy wgląd w cały szereg 

raportów nt. interakcji użytkowników z naszymi stronami i aplikacjami mobilnymi. Pomaga nam to usprawnić 

stronę pod kątem odwiedzin. Programy do analizy używają tzw. cookies własnych (first party cookies) w celu 

śledzenia interakcji użytkownika. W naszym przypadku używane są one do zbierania informacji o tym, jak 

użytkownicy korzystają z naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych. Wykorzystujemy te informacje 

do tworzenia raportów i usprawniania naszej strony. 

Niniejsza strona używa Google Analytics, usługę analizy stron internetowych firmy Google Inc. („Google”). 

Google Analytics używa tzw. „Cookies” – plików tekstowych zapisywanych na Twoim komputerze, które 

umożliwiają analizę użytkowania strony internetowej. Informacje o korzystaniu z tej strony utworzone przez 

cookies (włączając w to adres IP) wysyłane są do serwera Google w USA i są tam zapisywane. Google używa 

tych informacji do oceny użytkowania strony oraz do tworzenia raportów o aktywności na stronie dla 

usługodawców, żeby móc świadczyć usługi związane z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. 

Informacje te Google przekazuje podmiotom trzecim, o ile jest to dopuszczalne zgodnie z przepisami prawa, 

podmioty te mogą również przetwarzać te dane na zlecenie Google. Google nie będzie łączyć Twojego 

adresu IP z innymi danymi Google. 

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji anonimizacji Google Analytics. Adresy IP zapisywane 

i przetwarzane są przez bardzo krótki czas w taki sposób, że nie jest możliwe powiązanie ich z danymi 

osobowymi. Niniejsza strona używa również Adobe Analytics, który zapisuje plik cookie na Twoim 

komputerze. Jeśli informacje o użytkowaniu strony utworzone przez plik cookie przekazywane są do serwera 

http://youradchoices.com/
http://youradchoices.com/


Adobe, to adres IP jest anonimizowany przez geolokalizację i przed zapisaniem zostaje zastąpiony przez 

automatycznie wygenerowany adres IP. Na zlecenie usługodawcy Adobe będzie używać tych informacji 

do oceny interakcji użytkownika ze stroną oraz do sporządzania raportów o aktywnościach na stronie 

internetowej, aby móc świadczyć usługi związane z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. 

Adres IP przekazany do serwera Adobe przez Twoją przeglądarkę nie będzie łączony z innymi danymi 

zebranymi przez Adobe. 

 

Reklama online: hasła marketingowe, które możesz znaleźć w Internecie. 

Tu znajdziesz treść powyższego tekstu w formacie PDF. 

Tu znajdziesz naszą politykę prywatności. 


