
POLITYKA COOKIES 
 
 
Właścicielem serwisu https://sunwaytravel.pl/ jest Monika Rogoża prowadząca działalność gospodarczą 
pod nazwą Sun Way Travel Monika Rogoża, ul. Szczecińska 58 lok. 30, 76-200 Słupsk, posiadająca 
numer identyfikacji podatkowej (NIP): 8392716417 („Sun Way Travel”). 
 
Serwis https://sunwaytravel.pl/ wykorzystuje pliki cookies. 
 
Czym są pliki cookies? 
 
Pliki cookies („ciasteczka”) to niewielkie informacje w postaci danych informatycznych, które są 
zapisywane przez serwer w Twojej przeglądarce internetowej podczas użytkowania strony internetowej 
i mogą być następnie odczytane przez serwer przy ponownym połączeniu z tą stroną. 
 
Wykorzystujemy dwa rodzaje plików cookies: tymczasowe i stałe. 
 
Tymczasowe pliki cookies są przechowywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, smartfonu 
lub innego urządzenia, za pomocą którego łączysz się z Internetem i korzystasz z naszej strony 
internetowej) do czasu opuszczenia naszej strony i służą głównie utrzymaniu sesji, zapewniają 
prawidłowe działanie niektórych aplikacji oraz wyświetlanie zawartości strony. 
 
Stałe pliki cookies są wykorzystywane w celu dostosowania naszej strony do Twoich preferencji i są 
przechowywane w pamięci Twojego urządzenia przez określony czas albo do czasu ich usunięcia. 
 
Pliki cookies strony trzeciej 
 
Nasz serwis korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej 
przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa plików cookies umieszczanych na Twoim 
komputerze (smartfonie lub innym urządzeniu, za pomocą którego łączysz się z Internetem i korzystasz 
z naszej strony internetowej), aby pomóc przeanalizować sposób korzystania z naszego serwisu przez 
jego użytkowników, stale ulepszać go i dostosowywać do potrzeb użytkowników. Podczas korzystania 
z naszego serwisu są zbierane i rejestrowane następujące dane: 
 
 wyświetlenia strony, 
 zachowanie podczas użytkowania (czas użytkowania, kliknięcia, prędkość przewijania, itp.), 
 przybliżone dane o lokalizacji, 
 z jakiej strony rozpoczęto Twoją wizytę w naszym serwisie, 
 informacje o używanej przeglądarce internetowej, używanym urządzeniu końcowym, dostawcy 

Internetu, 
 adres IP w formie skróconej (brak możliwości jednoznacznej identyfikacji). 

 
Informacje generowane przez pliki cookies dotyczące korzystania ze strony internetowej, która używa 
tych plików, są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. USA nie 
posiadają takiego samego poziomu ochrony danych jak obowiązujący w Unii Europejskiej. Google 
Analytics umożliwia jednak anonimizację IP, co oznacza, że Google zmniejszy wcześniej Twój adres IP 
w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami porozumienia 
o EOG. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA 
i tam skrócony. Uzyskane w ten sposób informacje są wykorzystywane do oceny sposobu korzystania 
z serwisu przez użytkowników czy pomiaru interakcji użytkownika ze stroną internetową. Adres IP 
przesłany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z żadnymi innymi 
danymi używanymi w ramach usług świadczonych przez Google. 



 
Możesz uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez pliki cookies i odnoszących się do 
korzystania z naszego serwisu (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, 
pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. 
 
Rezygnacja z plików cookies zapobiega przyszłemu gromadzeniu danych podczas odwiedzania 
naszego serwisu. 
 
Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych znajdziesz na stronie 
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/ lub https://policies.google.com/?hl=pl 
 
Zebrane dane dotyczące użytkowników są automatycznie usuwane po 14 miesiącach. 
 
Poza Google Analytics, nasz serwis może korzystać z następujących technologii podmiotów trzecich, 
które wykorzystują pliki cookies: 
 
 Facebook i Pixel Facbook (zobacz: facebook.com); 
 Instagram (zobacz: Instagram.com); 
 YouTube (zobacz: www.youtube.com); 
 
Jak wyłączyć obsługę plików cookies w przeglądarkach? 
 
Standardowo przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają możliwość umieszczania plików cookies 
na Twoim urządzeniu. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu 
do plików cookies, w tym całkowicie wyłączyć obsługę plików cookies, za pomocą ustawień swojej 
przeglądarki internetowej. 
 
 Przeglądarka Chrome 
 Przeglądarka Safari 
 Przeglądarka Microsoft Edge 
 Przeglądarka Firefox 
 Przeglądarka Opera 
 
W przypadku ograniczenia lub wyłączenia stosowania plików cookies, niektóre funkcje naszego serwisu 
mogą nie działać poprawnie. 
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