
 

 

 
 

 

 
POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ I COOKIES 

 
Hotel Swing Sp. z o.o., 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.HotelSwing.pl zachęcamy do wcześniejszego zapoznania się z 
naszą Polityką Prywatności w tym zakresie. Korzystając z serwisu www.hotelswing.pl lub 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: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html  
• 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/privacy?hl=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  
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.hotelswing.pl/polityka-prywatnosci 

Zapraszamy do Polityk Prywatności dla Klientów oraz Kontrahentów Hotelu Swing Sp. z o.o. 

 
 
 

WEBSITE PRIVACY AND COOKIES POLICY 

Hotel Swing Sp. z o.o., hereinafter referred to as the “Data Controller”, concerning the privacy of the users visiting its 
websites, makes every effort to ensure that each person who visits the website knows exactly how to protect their 
privacy.  

Therefore, before accessing the following website www.hotelswing.pl  

we encourage you to get acquainted with our Privacy Policy in that regard.  

When accessing the website www.hotelswing.pl you accept this Privacy Policy. 

DATA COLLECTION METHODS 

The data is collected in two basic areas: 

1. As part of communication carried out through the contact/communication forms available at our websites.  

The data, i.e. name, surname, phone number or e-mail address are used solely to reply, take appropriate actions as 
an adequate response to your inquiry or comment in which you expect a reply. 

2. As part of the automatic processing and cookie files during your visit to the Data Controller’s website.  

The data related to the visit include, for instance: 

 IP address (each computer connected to the Internet is assigned a unique number, i.e. the IP address; it allows 
to identify the country from which the user connects to the network) 
 

 cookie files (or cookies). For your convenience, the Data Controller's website uses cookie files to match it to 
the user’s needs, ensure its proper functioning as well as for statistical and marketing purposes. 

Types of cookies used: 

a) performance (collecting information related to how the website is being used by the visitors, such as the most 
frequently visited pages or error messages, etc.), 

b) functional (storing user settings, for instance, language, consents etc.), 
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they are used for: 

- statistical and analytical purposes: 

 cookies google-analytics.com – detailed information and privacy policy of Google Analytics are available at the 
following address: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html 

 cookies Facebook Pixel - detailed information and privacy policy are available at the following address: 
https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation, 

- determining how the users use the site: 

 cookies inspectlet.com – detailed information and privacy policy are available at the following 
address: https://www.inspectlet.com/legal, 
 

- marketing purposes – used for matching the offers to the website users, to ensure their relevancy and attract the 
attention of individual users:  
The privacy policies can be found here: 

 cookies Facebook Ads - detailed information and privacy policy are available at the following address: 
https://www.facebook.com/policy.php 

 cookies Google AdWords - detailed information and privacy policy are available at the following address: 
https://policies.google.com/privacy?hl=pl 

- the temporary storage of information in the browser’s memory until the session ends, i.e. until the browser is closed.  

 session cookies – temporary data stored in the browser’s memory until the end of the session, i.e. until the 
browser is closed. 

From time to time, we send the data to third-party websites, which may also use cookies allowing users to log in and to 
display advertisements that match users’ preferences and behaviour.  

The cookies include, in particular: 

 at youtube.com – containing user preferences and clicks counter; 
YouTube privacy policy is available at the following address: http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/ 

 at player.vimeo.com and av.vimeo.com – for logging in, and cookies placed by advertisers for matching the 
contents and forms of advertising; Vimeo cookies policy is available at the following 
addresshttp://vimeo.com/cookie_policy. 

The majority of internet browsers allow to: delete cookie files from the computer’s hard drive (using the browser's 
settings), block all cookies or set up a warning to be displayed before the cookies are stored on the hard drive. Please 
note that limiting the use of cookies by changing the settings may affect some of the functionalities of the websites 
which use these files, for instance, making it impossible to log in to your e-mail account.  

Leaving these settings unchanged means granting consent to the use of cookie files - a voluntary consent to their 
processing.  

The consent may be revoked at any time by changing the settings.  

 

http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
https://www.inspectlet.com/legal
https://www.facebook.com/policy.php
https://policies.google.com/privacy?hl=pl
http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/
http://vimeo.com/cookie_policy


 

 

 

 

Changing cookie settings in the most popular web browsers: 

Google Chrome 

Menu > Settings > Show advanced settings > Privacy and security > Site settings > Cookies – select the desired option. 

Internet Explorer 

Menu > Tools > Internet options > Privacy – select the desired option. 

Mozilla Firefox 

Menu > Options > Privacy & security > History – select the desired option. 

Opera 

Menu > Preferences > Advanced > Cookies – select the desired option. 

Safari 

Menu > Preferences > Privacy > Cookies – select the desired option. 

The complex information obligation under the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and  
of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and 
on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) is available 
at the following links www.hotelswing.pl/polityka-prywatnosci  
Please get acquainted with the Privacy Policy for Customers and Contractors of Hotel Swing Sp. z o.o.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


