
POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ I COOKIES 

Park Wodny w Krakowie S.A., zwany dalej Administratorem,  szanując prywatność użytkowników 
odwiedzających jej strony internetowe dokłada wszelkiej staranności, aby każdy kto pragnie odwiedzić te 
witryny, dokładnie wiedział, jak może chronić swoją prywatność.  

Dlatego przed skorzystaniem z serwisu www.ParkWodny.pl oraz www.ParkWodny.pl/fitpark 

zachęcamy do wcześniejszego zapoznania się z naszą Polityką Prywatności w tym zakresie.  

Korzystając z serwisów www.ParkWodny.pl lub www.ParkWodny.pl/fitpark akceptuje Pan/Pani zasady 
niniejszej Polityki Prywatności. 

METODY ZBIERANIA DANYCH 

Dane zbierane są w dwóch podstawowych zakresach: 

1. W ramach nawiązywania komunikacji poprzez formularze  kontaktowe/komunikacyjne na naszych 
stronach internetowych.  

Dane te m.in. imię, nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail  są wykorzystywane jedynie do udzielenia 
odpowiedzi, podjęcia właściwych działań będących adekwatną reakcją na zapytanie lub komentarz, na który 
oczekują Państwo odpowiedzi. 

2. W ramach automatycznego przetwarzania i plików cookies podczas Państwa odwiedzin serwisu 
Administratora  

Dane te, dotyczące wizyty  to m.in.: 

• adres IP (każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer czyli adres IP; 
na jego podstawie można m.in. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią) 
 

• pliki cookies (tzw. ciasteczka). Dla Państwa wygody serwis Administratora używa plików cookies w celu 
dostosowania go do potrzeb użytkowników, zapewnienia prawidłowości jego funkcjonowania, a także          
w celach statystycznych i marketingowych. 

Stosowane typy plików cookies: 

a) wydajnościowe (zbierające informacje na temat sposobu używania witryny przez odwiedzających,              
np. najczęściej odwiedzanych stron lub komunikatów o błędach itp.), 

b) funkcjonalne (zapisujące ustawienia użytkownika, np. język, wyrażone zgody itp.), 

służą do: 

- celów statystyk i analiz: 

• cookies google-analytics.com – dokładny sposób działania i politykę prywatności Google Analytics można 
znaleźć pod adresem:  https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl&gl=pl 

• cookies Facebook Pixel  - dokładny sposób działania i politykę prywatności można znaleźć pod adresem: 
https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation, 

- celów określenia sposobu używania strony przez użytkowników: 

• cookies inspectlet.com – dokładny sposób działania i politykę prywatności można znaleźć pod 
adresem: https://www.inspectlet.com/legal , 
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- celów marketingowych – pod kątem dopasowania ofert dla użytkowników na stronie, aby reklamy 

były trafne i przyciągały uwagę poszczególnych użytkowników:  

Polityki prywatności znajdują się tutaj: 

• cookies Facebook Ads - dokładny sposób działania i politykę prywatności można znaleźć pod adresem: 
https://www.facebook.com/policy.php 

• cookies Google AdWords - dokładny sposób działania i politykę prywatności można znaleźć pod adresem: 
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl&gl=pl 
 

- tymczasowego przechowywania informacji w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji, 
czyli jej zamknięcia.  

• cookies sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu 
zakończenia sesji, czyli jej zamknięcia. 

Niniejszym serwisy obce, do których czasem odsyłamy, mogą także używać plików cookies umożliwiających 
logowanie się oraz dostarczanie reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika.  

W szczególności takie cookies to: 

• w serwisie youtube.com – zawierające preferencje użytkownika, oraz liczydło kliknięć; polityka 
prywatności serwisu YouTube opisana jest pod adresem: 
http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/ 

• w serwisie player.vimeo.com i av.vimeo.com – pozwalające na zalogowanie się, a także cookies 
umieszczane przez reklamodawców w celu dopasowania treści i form reklam; polityka plików cookies 
serwisu Vimeo dostępna jest pod adresemhttp://vimeo.com/cookie_policy. 

W większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookies z twardego dysku 
komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub 
ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku. Należy mieć na uwadze, że zmiany ustawień tych plików 
polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach 
internetowych je stosujących np. uniemożliwiając zalogowanie się na konto pocztowe.  

Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies –  jest  dobrowolną 
zgodą na ich przetwarzanie.  

Zgoda niniejsza może zostać w każdym momencie cofnięta poprzez dokonanie zmiany ustawień.  

Zmiana ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach: 

Google Chrome 

Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies  – 
należy wybrać odpowiednią opcję. 

Internet Explorer 

Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję. 

Mozilla Firefox 

Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję. 

Opera 
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Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję. 

Safari 

Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję. 

Kompleksowy obowiązek informacyjny zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej 

dalej RODO)  znajdą Państwo pod linkami  www.ParkWodny.pl/rodo/  oraz www.ParkWodny.pl/fitpark/rodo/  

Zapraszamy do Polityk Prywatności dla Klientów oraz  Kontrahentów Parku Wodnego w Krakowie S.A. 
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