Polityka prywatności i cookies
1. Niniejsza Polityka prywatności i cookies dotyczy wszystkich serwisów w domenach:
www.hotelbenefis.pl
zwanych dalej łącznie „Serwisami”. Polityka prywatności i cookies jest stosowana przez Firmę Budowlaną Małgorzata Mróz,
Stanisław Mróz sp. j. z siedzibą w Krakowie, ul. Barska 2, 30-307 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: : 0000107294,
posiadającą NIP numer: 6770006450, zwaną dalej: „Spółką”.
2. Serwisy nie zbierają w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
3. Informujemy, że w ramach Serwisów mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające Użytkownikom Serwisów otwarcie
innych stron internetowych. Spółka nie ma wpływu na prowadzoną przez administratorów tych stron politykę prywatności, ani
politykę stosowania plików cookies. W przypadku korzystania z innych serwisów zalecamy Państwu zapoznanie się z polityką
prywatności i informacją na temat wykorzystywania plików cookies stosowanych w tych serwisach, jeżeli takowe zostały
udostępnione lub skontaktowali się Państwo z administratorem strony celem uzyskania stosownej informacji na ten temat.
4. 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.
5. Spółka wykorzystuje zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskuje do nich dostęp.
6. Pliki cookies niezbędne do działania Serwisów Spółki. Są wykorzystywane w celu zapewnienia:
(a) utrzymanie sesji Użytkownika;
(b) zapisanie stanu sesji Użytkownika;
(c) umożliwienie autoryzacji z wykorzystaniem serwisu logowania
(d) zapisanie informacji pozwalającej na anonimowe zalogowanie Użytkownika;
(e) zapisanie informacji niezbędnych do działania koszyka internetowego w przypadku zakupów internetowych poprzez stroną
internetową: www.hotelbenefis.pl
(f) monitoring dostępności usług.
7. Pliki cookies, które wprawdzie nie są niezbędne do korzystania z Serwisów Spółki, ale ułatwiają korzystanie z nich to pliki,
które umożliwiają:
(a) przywrócenie ostatnio odwiedzanego widoku przy następnym zalogowaniu do produktu;
(b) zapamiętanie wyboru Użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go
określoną liczbę razy;
(c) przywrócenie sesji Użytkownika
(d) zapamiętanie ostatnio wybranej kategorii w produkcie;
(e) sprawdzenie czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo;
(f) umożliwienie automatycznego zalogowania do produktu (opcja "zapamiętaj mnie");
(g) dopasowanie zawartości produktów do preferencji Użytkowników;
(h) ustawienie preferowanego języka, waluty, rozmiaru czcionki i innych tego typu właściwości ułatwiających pracę z aplikacją;
(i) przywrócenie ostatniego wyniku wyszukiwania w produkcie;
(j) wyświetlenie ostatnio przeglądanych produktów w sklepie internetowym;
(k) wyświetlenie ostatnio wybranego parametru sortowania.
8. Spółka korzysta też z usług podmiotów trzecich, wykorzystujących pliki cookies w następujących celach:
(a) monitorowanie ruchu na naszych stronach internetowych;
(b) zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej
strony internetowej i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych produktów;
(c) ustalanie liczby anonimowych Użytkowników naszych stron internetowych. Potrzebne do analizy korzystania z Serwisów
Spółki;
(d) kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść;
(e) kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną usługę;
(f) badanie zapisów na newslettery;
(g) wykorzystanie systemu personalizowanych rekomendacji dla e-commerce;
(h) wykorzystanie narzędzia do komunikacji;
(i) integracja z portalem społecznościom;
(j) płatności internetowe.
Wśród podmiotów znajduje się:


Google Analytics, Gemius, Ataxo, Comscore, Quartic, Livechat, Facebook, DotPay

Jednocześnie informujemy również, że niektóre elementy Serwisów Spółki obsługują zewnętrzni reklamodawcy umieszczający
reklamy behawioralne na stronach www.hotelbenefis.pl. Zawartości pochodzące od zewnętrznych dostawców, mogą zawierać
pliki cookies innych podmiotów. Zalecamy Państwu zapoznanie się z polityką prywatności i informacją na temat
wykorzystywania plików cookies tych podmiotów.
Zazwyczaj 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. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików
cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarek internetowych wykorzystywanych przez Użytkownika Serwisów.
10. Ograniczenia w stosowaniu plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych
Serwisów Spółki i może się wiązać z nieprawidłowym działaniem niektórych funkcji Serwisów, a nawet uniemożliwieniem
korzystania z wybranej usługi.
9.

