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1) POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

Administrator Danych przywiązuje najwyższą wagę do ochrony prywatności i Danych Osobowych 

klientów, potencjalnych klientów i odwiedzających korzystających z jego Usług lub uzyskujących 

dostęp do jego witryn internetowych (zwanych „Tobą” lub „Użytkownikiem”). 

Celem niniejszej polityki ochrony danych osobowych (zwanej dalej „Polityką”) jest: 

(i) opisanie typów Danych Osobowych dotyczących Użytkownika, które [PIERRE ET 

VACANCES - CENTER PARCS Group] i - w stosownych przypadkach - jej 

Administratorzy Danych mogą przetwarzać, oraz 

(ii) informowanie o tym, w jaki sposób Twoje Dane Osobowe są przetwarzane przez podmioty 

z [PIERRE ET VACANCES - CENTER PARCS Group], wszelkich partnerów i 

Administratorów Danych, które mogą posiadać, oraz 

(iii) informowanie o Twoich prawach i sposobie ich wykonywania. 

Wszelkie operacje na Danych Osobowych Użytkownika wykonywane są zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, a w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 

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

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych (zwane dalej „Rozporządzeniem”), 

oraz wszelkimi przepisami krajowymi mającymi zastosowanie do ochrony Danych Osobowych. 

 

Jeśli nie zgadzasz się z niniejszą Polityką prywatności lub naszymi Warunkami, możesz nie 

korzystać z naszych usług lub nie podawać niektórych swoich Danych Osobowych. Niemniej 

jednak ostrzega się, że dostęp do niektórych naszych usług może być uzależniony od 

wykorzystania niektórych Twoich Danych Osobowych — jak wskazano gwiazdką — a w 

przypadku braku Twoich Danych Osobowych, niektóre funkcje mogą zostać ograniczone 

(zazwyczaj nie możemy zawrzeć z Tobą umowy, chyba że jesteśmy w stanie wystarczająco 

Cię zidentyfikować na podstawie Twoich danych identyfikacyjnych). 

1 - DEFINICJE 

Następujące terminy, rozpoczynające się wielką literą, mają następujące znaczenie: 

• „Dane Osobowe (lub DO)”, „Specjalne kategorie danych”, 

„Przetwarzać/Przetwarzanie”, „Administrator Danych”, „Podmiot Przetwarzający 

Dane”, „Osoba, której dane dotyczą” mają takie samo znaczenie jak w Rozporządzeniu; 

• „PIERRE & VACANCES CENTER PARCS Group” wskazuje wszystkie spółki prawne 

PIERRE & VACANCES S.A., widniejącej w paryskim Rejestrze Handlowym i Spółek pod 

numerem 316.580.869, które posiadałaby bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 50% 

kapitału zakładowego oraz osoby prawne prowadzące działalność pod następującymi 

markami: Pierre & Vacances, Pierre & Vacances Premium, Pierre & Vacances Villages 

Clubs, Maeva, Aparthotel Adagio, Aparthotel Adagio access, Center Parcs, Sunparks, Pierre 

& Vacances Conseil Immobilier, Center Parcs Conseil Immobilier, les Senioriales, Village 

Nature, la France du Nord au Sud. PIERRE & VACANCES CENTER PARCS Group może 

również, w zależności od przypadku i kontekstu, wyznaczyć konkretnie zidentyfikowany lub 

możliwy do zidentyfikowania podmiot prawny; 
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• „Spółka”: oznacza podmiot PIERRE & VACANCES CENTER PARCS Group, którego dane 

widnieją w Informacji prawnej jako wydawca lub który wydał formularz gromadzenia danych.  

• „Partner”: Partner oznacza spółkę zewnętrzną, z którą PIERRE & VACANCES - CENTER 

PARCS Group zawarła umowę umożliwiającą byłej spółce przesyłanie do własnej bazy 

potencjalnych klientów i klientów ofert handlowych w imieniu PIERRE & VACANCES - 

CENTER PARCS Group 

• „Usługa”: oznacza usługę oferowaną przez podmiot z PIERRE ET VACANCES - CENTER 

PARCS Group lub jednego z jej Partnerów; 

• „Witryna”: oznacza witrynę internetową jednego z podmiotów PIERRE & VACANCES 

CENTER PARCS Group. 

 

2 - ZAKRES STOSOWANIA 

Niektóre podmioty PIERRE & VACANCES CENTER PARCS Group, oprócz podstawowej, tradycyjnej 

działalności w zakresie turystyki i nieruchomości lub umożliwienia realizacji ich celów, mogą 

prowadzić działalność e-commerce.  

 

3 - PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

W ramach prowadzenia Witryny Administrator Danych odpowiedzialny za Przetwarzanie gromadzi 

Dane Osobowe o Użytkowniku. 

a) Podstawa prawna Przetwarzania 

Przetwarzanie odbywa się na podstawie (i) Twojej zgody (art. 6 (1) a) RODO), (ii) 

zawarcia i wykonania umowy między Tobą a PIERRE ET VACANCES - CENTER 

PARCS Group, która może obejmować dowolne niezbędne środki przedumowne na 

Twoje żądanie (art. 6 (1) b) RODO), (iii) prawnie uzasadnionego interesu PIERRE ET 

VACANCES - CENTER PARCS Group (art. 6 (1) f) RODO) lub (iv) wykonania 

obowiązków prawnych ciążących na PIERRE ET VACANCES - CENTER PARCS Group 

(art. 6 (1) c) RODO).  

 

b) Cele 

i. Za Twoją zgodą, PIERRE & VACANCES CENTER PARCS Group może gromadzić i 

dalej przetwarzać Twoje Dane Osobowe w określonych celach, w tym w 

szczególności: 

a. wysyłanie próśb, wiadomości promocyjnych i informacyjnych za 

pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty, sms/mms; 

b. organizacja konkursów, loterii i wszelkich innych akcji promocyjnych; 

c. zaproszenia za pośrednictwem rozmów telefonicznych w kontekście ofert 

promocyjnych lub akwizycji handlowych, ofert lojalnościowych i/lub 

satysfakcji klienta; 

d. udostępnianie informacji w sieciach społecznościowych; 

e. zarządzanie opiniami, ankietami i głosowaniami Użytkowników w Usługach 

lub treściami witryny i aplikacji; 

f. wysyłanie powiadomień handlowych lub usługowych o aplikacjach 

(powiadomienia push); 

g. przesyłanie, nieodpłatnie lub odpłatnie, wszystkim podmiotom PIERRE ET 

VACANCES - CENTER PARCS Group, a także wszystkim jej Partnerom, w 
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celu poszukiwania i pozyskiwania ofert handlowych, dowolnym kanałem 

komunikacji. 

Ponadto podmioty PIERRE ET VACANCES - CENTER PARCS Group mogą 

gromadzić Dane Osobowe w innych celach, pod warunkiem uzyskania uprzedniej, 

świadomej i szczegółowej zgody Użytkownika. 

Zasadniczo Twoja zgoda jest wyrażana poprzez zaznaczenie odpowiednich pól 

lub w inny sposób poprzez ustawienie opcji podanych w Usługach podczas 

rejestracji w Usługach lub w dowolnym momencie później. Zgodę można wycofać 

w dowolnym momencie, co nie ma wstecznego wpływu na zgodność z prawem 

Przetwarzania dokonanego na tej podstawie przed jej wycofaniem. 

Dane na temat Użytkownika mogły zostać zebrane od naszych Partnerów. 

Zobowiązują się oni do uzyskania Twojej zgody przed jakimkolwiek przekazaniem 

i przetwarzaniem przez naszą Grupę. 

ii. Kiedy to konieczne do realizacji umowy pomiędzy PIERRE ET VACANCES - 

CENTER PARCS Group a Tobą lub środkami przedumownymi podejmowanymi 

na Twoje żądanie, Twoje Dane Osobowe będą gromadzone i przetwarzane w 

szczególności w celu: 

a. rezerwacji i monitorowania pobytu i/lub zajęć oraz innych Usług 

świadczonych przez PIERRE & VACANCES CENTER PARCS Group; 

b. płatności za zarezerwowane produkty, zajęcia i inne Usługi świadczone 

przez PIERRE & VACANCES CENTER PARCS Group; 

c. tworzenia, używania i dostępu do konta klienta, które umożliwia tworzenie i 

korzystanie z konta klienta, aktualizowanie danych osobowych, 

sprawdzanie, modyfikowanie lub anulowanie informacji o pobycie lub 

rezerwacji usług dodatkowych; 

d. badania satysfakcji po pobytach; 

e. kontaktu z opiekunem ds. relacji z klientem w przypadku rezerwacji w toku 

lub potwierdzonej; 

f. wycofania bieżących koszyków, które nie zostały zatwierdzone lub których 

płatność nie powiodła się; 

g. stworzenia bazy danych klientów w celu monitorowania i realizacji Usług 

podmiotów z PIERRE ET VACANCES - CENTER PARC Group lub jej 

podwykonawców i podmiotów trzecich odpowiedzialnych za świadczenie 

przyrzeczonej usługi; 

iii. Twoje dane osobowe mogą być dalej przetwarzane w uzasadnionym interesie 

PIERRE ET VACANCES - CENTER PARCS Group w celu zapewnienia ciągłości 

obsługi i trwałości działań, które obejmują w szczególności: 

a. odpowiadanie na prośby Użytkowników i związana z tym komunikacja; 

b. marketing bezpośredni w celu promocji podobnych towarów i usług; 

c. analiza przeglądania witryny internetowej w celu poprawy ergonomii, czasu 

reakcji i trafności (z wyłączeniem działalności komercyjnej); 

d. prewencja i poszukiwanie przestępstw; 

e. zarządzanie i rozwój naszej działalności, w tym zarządzanie ryzykiem; 

f. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń prawnych przeciwko nam lub, 

w stosownych przypadkach, przeciwko Użytkownikowi lub Partnerom (np. 
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w przypadku niewypełnienia obowiązujących zobowiązań ustawowych lub 

umownych lub w przypadku opóźnień w płatnościach za Usługi); 

g. każdy inny cel, który wydaje się uzasadniony, z zastrzeżeniem 

poszanowania podstawowych praw i wolności. 

iv. PIERRE ET VACANCES - CENTER PARCS może również przetwarzać Twoje 

Dane Osobowe w celu zapewnienia zgodności z naszymi zobowiązaniami 

prawnymi, które mogą obejmować w szczególności: 

a. zachowanie Twoich danych osobowych do celów księgowych (zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa); 

b. ujawnianie Twoich Danych Osobowych władzom publicznym lub organom 

sektora publicznego/organom pełniącym misję służby publicznej, zgodnie z 

obowiązującym prawem. 

c) Przetwarzane dane osobowe 

Przed zebraniem Danych Osobowych Użytkownik zostanie poinformowany, czy żądane 

Dane Osobowe muszą zostać wypełnione, czy ich podanie jest opcjonalne. Konsekwencje 

niepodania danych uznanych za obowiązkowe zostaną określone w momencie ich zbierania. 

Niektóre dane zebrane na witrynie internetowej są bezwzględnie niezbędne do zawarcia i 

monitorowania umowy (np. rezerwacji pobytu/usługi) lub przeglądania naszej witryny 

internetowej. Cele te zostaną określone w momencie gromadzenia danych. 

Dane osobowe określone jako obowiązkowe są oznaczone gwiazdką. W przeciwnym razie 

dostęp do Usług i korzystanie z nich przez osobę zainteresowaną będzie niemożliwy lub 

żądanie związane z formularzem nie będzie mogło zostać spełnione. 

Reszta jest opcjonalna i jej niedostarczenie nie wpłynie na świadczenie przyrzeczonych 

Usług lub odpowiedzi na prośby o informacje, chociaż może to ograniczyć ich znaczenie. 

W szczególności podmioty PIERRE ET VACANCES - CENTER PARCS Group mogą 

gromadzić i dalej przetwarzać szczególnie następujące Dane Osobowe dotyczące Ciebie: 

i. Tożsamość: tytuł, nazwisko, imiona, adres, numer telefonu (stacjonarny lub 

komórkowy), adres e-mail, data urodzenia, numer klienta, numer karty bankowej, liczba 

dzieci, data urodzenia dzieci, imiona dzieci. 

ii. Dane osobowe dotyczące sposobu płatności: pocztowy lub bankowy wykaz, 

numer transakcji, numer czeku, numer karty kredytowej, finansowanie przez osobę 

trzecią. 

iii. Dane osobowe dotyczące płatności faktur i historii: warunki płatności, 

przyznane rabaty, informacje dotyczące subskrybowanych kredytów (kwota i czas 

trwania, nazwa kredytodawcy), uznania, niezapłacone faktury, przypomnienia, salda 

itp. 

iv. Dane osobowe związane ze stosunkiem handlowym: numer klienta, numer 

rezerwacji, prośby o dokumentację, zarezerwowane i zakupione produkty i usługi, 

ilość, kwota, częstotliwość, adres dostawy, historia zakupów, pochodzenie 

sprzedaży (sprzedawca, przedstawiciel) lub zamówienia, korespondencja z klientem 

i obsługa posprzedażna , liczba dzieci, imię i data urodzenia dziecka. 

v. Szczegóły dotyczące komunikacji i powiązane (meta-)dane: wymieniana 

korespondencja, data i godzina wiadomości. 
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vi. Dane osobowe dotyczące subskrypcji newslettera: tytuł, nazwisko, imiona, adres 

e-mail, kraj zamieszkania, data urodzenia. 

vii. Dane techniczne wymagane podczas korzystania z naszej witryny 

internetowej: Gdy użytkownicy odwiedzają witrynę, serwer internetowy 

automatycznie przechowuje dane i informacje o urządzeniu i przeglądarce, z której 

korzystają. Informacje o typie przeglądarki i używanej wersji, systemie operacyjnym, 

dostawcy Internetu, adresie IP ich urządzenia, dacie i godzinie dostępu do witryny, z 

której użytkownicy odwiedzają tę witrynę oraz podstronach, które odwiedzają w 

witrynie. 

Dodatkowo za zgodą Użytkownika Geolokalizacja może być ustawiona w aplikacjach 

mobilnych. Powiązane Dane Osobowe nie będą przechowywane po opuszczeniu Witryny. 

Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć geolokalizację. W zależności od oferowanych 

usług dezaktywacja może zakłócić działanie aplikacji. 

W każdym przypadku podmioty z PIERRE ET VACANCES - CENTER PARCS Group 

zobowiązują się do Przetwarzania wszystkich gromadzonych Danych Osobowych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, a w szczególności z Rozporządzeniem. 

d) Odbiorcy gromadzonych Danych Osobowych – przekazywanie Danych Osobowych 
osobom trzecim 

Dane osobowe gromadzone w Witrynie lub formularzu są przeznaczone dla wydawcy Witryny lub 

wystawcy Formularza (którego dane znajdują się w Informacji prawnej lub którego tożsamość jest 

określona w formularzu zbierania danych) oraz, w stosownych przypadkach, organizacji i organów 

administracyjnych lub sądowych w przypadkach przewidzianych ustawą. 

Możemy wykorzystywać i/lub ujawniać je osobom trzecim zgodnie z RODO.  

Osobami trzecimi mogą być: 

• Sądy, władze administracyjne, pracownicy prawni, urzędnicy departamentów, w 

ramach zobowiązania prawnego lub jeśli spółka mogłaby zasadnie wierzyć, że 

ujawnienie danych jest konieczne, aby uniknąć bezpośredniego zagrożenia życia, 

utraty integralności fizycznej lub finansowej lub aby zgłosić domniemany bezprawny 

czyn. 

• W stosownych przypadkach organy odpowiedzialne za ściąganie długów, w ramach 

środków umownych. 

• W przypadku podwykonawstwa Partnerzy Przetwarzają Twoje Dane Osobowe jako 

nasi Administratorzy Danych w naszym imieniu i zgodnie z naszymi instrukcjami, 

zgodnie z niniejszą Polityką i obowiązującymi umowami dotyczącymi przetwarzania 

danych. Wybiera się ich ze względu na ich zdolność do przedstawienia odpowiednich 

gwarancji dotyczących wdrożenia odpowiednich środków technicznych i 

organizacyjnych, w szczególności w zakresie niezawodności i środków 

bezpieczeństwa. 

• Inne podmioty PIERRE & VACANCES CENTER PARCS Group lub ich partnerzy 

handlowi w celu zdobywania klientów, pod warunkiem Twojej wyraźnej i uprzedniej 

zgody.  
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e) Przekazywanie Danych Osobowych za granicę 

W odniesieniu do rezerwacji miejsca docelowego oferowanego przez PIERRE ET VACANCES - 

CENTER PARCS Group znajdującego się na terenie UE (lub EOG) przekazane przez Użytkownika 

Dane Osobowe nie będą przekazywane poza UE lub EOG. 

Jednak dane mogą być przekazywane do krajów spoza obszarów Unii Europejskiej lub Porozumienia 

o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), które nie mają poziomu ochrony danych 

równoważnego poziomowi ustanowionemu na poziomie Unii Europejskiej: 

• W przypadku obowiązku prawnego; 

• . 

• W odniesieniu do rezerwacji miejsca docelowego oferowanego przez PIERRE ET 

VACANCES - CENTER PARCS Group znajdującego się poza UE lub EOG (w 

szczególności w Chinach), może dojść do przekazywania Danych Osobowych. W 

celu zagwarantowania, że pobyt i zarezerwowane czynności odbywają się tak, jak 

powinny i ściśle w ramach umowy rezerwacyjnej, której jesteś stroną, Twoje Dane 

Osobowe — z zastrzeżeniem obowiązujących umów dotyczących udostępniania 

danych — zostaną przesłane lub udostępnione lokalnemu podmiotowi PIERRE ET 

VACANCES - CENTER PARCS Group zarządzającemu miejscem docelowym. 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszych Partnerów i/lub lokalizacji danych, gdy 

będziemy musieli przenieść Twoje dowolne Dane Osobowe do kraju spoza UE lub 

EOG, w którym PIERRE ET VACANCES - CENTER PARCS Group, jej podmioty 

stowarzyszone, podwykonawcy, dostawcy lub sprzedawcy utrzymują obiekty, ale 

wdrożymy odpowiedni mechanizm prawny, jaki jest wymagany przez prawo UE w 

celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony Danych Osobowych przez takie 

osoby trzecie otrzymujące Twoje Dane Osobowe (na przykład, standardowe klauzule 

umowne Komisji Europejskiej, wiążące reguły korporacyjne lub Tarcza Prywatności). 

Mechanizm ten zostanie opisany w przypadku przekazania poza UE lub EOG. 

• 
f) Okresy retencji 

Podmiot lub podmioty PIERRE ET VACANCES - CENTER PARCS Group zaangażowane w 

Przetwarzanie przechowują Twoje Dane Osobowe w bezpiecznym środowisku przez czas 

niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane są Przetwarzane, plus okres wskazany 

poniżej lub w inny sposób, co może być określone na podstawie obowiązujących przepisów 

praw lub rozporządzeń, w szczególności cywilnych i handlowych terminów przedawnienia. 

Okresy te mogą różnić się w zależności od wymogów kraju, w którym znajduje się/znajdują 

się podmiot lub podmioty z PIERRE ET VACANCES - CENTER PARCS Group. 

W stosownych przypadkach niektóre Twoje Dane Osobowe mogą być przechowywane 

przez dłuższy czas wyłącznie do celów archiwalnych, w interesie publicznym, do celów 

badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych. W tych ostatnich 

przypadkach dane będą anonimizowane. 

Okresy przechowywania: 

i. Dane Osobowe gromadzone i przetwarzane w celu świadczenia naszych Usług są 

przechowywane (a) przez czas trwania stosunku umownego, a następnie (b) 

aktywnie przez 5 lat — o ile nie jest to uzasadnione potrzebami prowadzenia 

działalności (np. toczące się postępowanie sądowe) — od zakończenia świadczenia 

Usługi. W każdym przypadku, gdy zostanie to uznane za konieczne, okresy te mogą 
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zostać przedłużone do dnia wygaśnięcia odpowiedzialności umownej, w którym to 

czasie Dane Osobowe będą opatrzone pseudonimami w tym okresie przedłużenia; 

ii. Wszystkie Dane Osobowe przechowuje się przez okresy niezbędne do wypełnienia 

obowiązków nałożonych na Administratora Danych przez wymogi prawne; 

iii. Informacji o karcie kredytowej nie przechowuje się poza okresem transakcji, chyba 

że Użytkownik wyraził zgodę na ich rejestrację; 

iv. Informacje Przetwarzane w kontekście gier i konkursów przechowuje się przez czas 

ich trwania oraz przyznawania nagród; 

v. Dane Osobowe związane z prośbami o udzielenie informacji, bez kolejnej umowy, 

przechowuje się przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi, plus maksymalnie 

6 miesięcy; 

vi. Dane osobowe przetwarzane w kontekście zdobywania klientów lub wykonywania 

operacji komunikacyjnych, na które wyrażono zgodę, nie będą przechowywane 

przez okres dłuższy niż 3 lata od ostatniego nawiązanego przez Ciebie kontaktu; 

zostaną również usunięte, gdy tylko wyrazisz sprzeciw wobec ich wykorzystania.  

 

g) Sieci społecznościowe 

• Jeśli masz konto w sieci społecznościowej i masz dostęp do naszej Witryny lub innych 

Usług bez uprzedniego rejestrowania się w Usługach, za Twoją zgodą możemy 

otrzymywać informacje z tych sieci społecznościowych w celu ułatwienia utworzenia 

konta w Witrynie lub Usłudze. 

• Korzystając z Usługi za pośrednictwem sieci społecznościowej, zezwalasz nam na 

dostęp do niektórych informacji, które zostały przez Ciebie podane do sieci 

społecznościowej, w szczególności Twojej nazwy Użytkownika, nazwiska i imienia, 

Twojego zdjęcia profilowego oraz danych dotyczących korzystania z tej Usługi. 

Uzyskując dostęp do Usługi za pośrednictwem sieci społecznościowej, upoważniasz 

nas do gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania wszystkich informacji, do 

udostępnienia których sieć społecznościowa została przez Ciebie upoważniona. 

• Ponadto, gdy odwiedzasz, lubisz, obserwujesz nasze strony lub konta w mediach 

społecznościowych lub w inny sposób korzystasz z naszych stron lub kont w mediach 

społecznościowych (w tym, w stosownym zakresie, korzystasz z konta użytkownika 

mediów społecznościowych), możemy zostać uznani za współadministratorów Twoich 

Danych Osobowych wraz z dostawcą danych mediów/sieci społecznościowych. Nie 

wykorzystujemy Twoich Danych Osobowych w żaden inny sposób niż opisany w 

niniejszej Polityce. Aby uzyskać więcej informacji o tym, w jaki sposób dostawca 

mediów/sieci społecznościowych wykorzystuje Twoje Dane Osobowe i inne informacje, 

skontaktuj się z odpowiednim dostawcą. 

4 - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH MAŁOLETNICH 

PIERRE ET VACANCES - CENTER PARCS Group nie gromadzi ani nie przechowuje Danych 

Osobowych dotyczących małoletnich poniżej wieku zgody określonego przez każdy kraj bez 

uzyskania możliwej do ustalenia zgody rodziców, uznając, że osoby posiadające władzę rodzicielską 

mogą poprosić o otrzymanie informacji o ich dziecku i zażądać ich usunięcia. Ten wiek udzielenia 

zgody może się różnić w zależności od kraju, w którym znajduje się dany podmiot PIERRE ET 

VACANCES - CENTER PARCS Group. 
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5 - PLIKI COOKIES 

Informujemy, że podczas łączenia się z Witrynami lub Aplikacjami oraz podczas korzystania z Usług, 

pliki cookie (małe pliki przechowywane na komputerze użytkownika) lub inne podobne lub 

uzupełniające technologie są (lub mogą być) używane, z zastrzeżeniem Twoich wyborów, o ile jest to 

dozwolone. Te wybory można zmienić w dowolnym momencie, konfigurując ustawienia przeglądarki 

lub korzystając z określonych narzędzi zgodnie z tym, co pokazano poniżej. 

Plik cookie umożliwia jego wystawcy, w okresie jego ważności, rozpoznanie danego urządzenia 

(komputera, tabletu, smartfona itp.) za każdym razem, gdy urządzenie uzyskuje dostęp do treści 

cyfrowych, w tym plików cookie od tego samego wydawcy. Plik cookie zapisuje informacje o 

nawigacji Twojego komputera w naszej witrynie (odwiedzone strony, data i godzina ich przeglądania 

itp.), które można odczytać podczas kolejnych odwiedzin. 

Większość przeglądarek obsługuje pliki cookie, ale możesz ustawić przeglądarki tak, aby je odrzucały 

i możesz je usunąć w dowolnym momencie (https://us.norton.com/internetsecurity-privacy-how-to-

clear-cookies.html).  

Te pliki cookie ułatwiają nawigację i sprawiają, że witryna jest bardziej przyjazna dla użytkownika. 

Możesz zaakceptować lub odrzucić wszystkie pliki cookie lub część plików cookie, z wyjątkiem plików 

cookie przeglądania, które są niezbędne do działania naszej Witryny. 

Odmowa stosowania innych plików cookie (odbiorcy, personalizacja, reklamy) nie przeszkodzi w 

dostępie do naszej Witryny, ale niektóre z jej usług i sekcji mogą działać w ograniczonym zakresie 

lub wizyta na Witrynie może nie być optymalizowana. 

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić jak najlepszą jakość podczas przeglądania witryny, 

dostosowując zawartość stron zgodnie z Twoim kursem i zainteresowaniami podczas przeglądania, a 

także personalizując wiadomości na witrynie na podstawie aktualnych ofert handlowych. Wszystkimi 

tymi animacjami na witrynie zarządza się za pomocą narzędzi personalizowania; odmowa 

zaakceptowania plików cookie marketingowych, odbiorców i personalizowania uniemożliwi nam 

wyświetlanie tych najważniejszych informacji i będzie skutkować dostarczeniem standardowej treści 

bez animacji. 

1°/ Rodzaje plików cookie: 

a) Ściśle niezbędne pliki cookie: pliki cookie przeglądarki 

Pliki cookie przeglądarki poprawiają działanie Usług, aby umożliwić Ci lepsze korzystanie z Witryny i 

Aplikacji. Te pliki cookie są niezbędne, ponieważ umożliwiają indeksowanie naszych witryn 

internetowych i korzystanie z ich funkcji (na przykład umożliwiają dostęp do bezpiecznych obszarów 

naszych witryn internetowych). Bez tych plików cookie nie można dostarczyć żądanych usług (np. 

wyszukiwania). 

Te pliki cookie nie wymagają uprzedniej informacji i zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu. 

Dokładniej, te nawigacyjne pliki cookie umożliwiają: 
✓ dostosowanie wyświetlania Witryny i Aplikacji do preferencji wyświetlania urządzenia 

(używany język, rozdzielczość ekranu, używany system operacyjny itp.) podczas odwiedzania 

Witryny i Aplikacji, w zależności od sprzętu i oprogramowania wyświetlacza lub odczytu, które 

urządzenie zawiera; 
✓ dostęp do strefy zastrzeżonej pod warunkiem potwierdzenia loginu i hasła; 

https://us.norton.com/internetsecurity-privacy-how-to-clear-cookies.html
https://us.norton.com/internetsecurity-privacy-how-to-clear-cookies.html
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✓ przechowywanie informacji związanych z formularzami wypełnionymi przez Ciebie w Witrynie 

i Aplikacjach lub z informacjami, które wybrano w Witrynie lub Aplikacji;  

✓ zapewnienie dostępu – za pośrednictwem Twojego loginu – do Twojego konta, w tym między 

innymi do następujących elementów: koszyk, płatność, historia zamówień lub jakikolwiek inny 

ograniczony obszar dla klientów;  

✓ wdrożenie środków bezpieczeństwa, na przykład, gdy Użytkownik zostanie poproszony o 

ponowne połączenie się z treścią lub Usługą po upływie określonego czasu. 

Przykłady: 

 

Domeny: pierreetvacances-immobilier.com; avis.pierreetvacances-immobilier.com; 
pierrespective.com; lhevana-meribel.com; pierreetvacances-immobilier.com; pierreetvacances.com; 
centerparcs.com; Sunparks.com 

Plik Cookie Opis 

PHPSESSID Sesja PHP. Te pliki cookie informują nas, w jaki sposób 

poruszasz się po naszej witrynie.  

Te informacje pozwalają nam robić różne rzeczy, w tym 

analizować błędy na naszej witrynie, i sprawdzać, czy 

wybrane produkty pojawią się ponownie po powrocie na tę 

samą stronę, aby nie trzeba było ich ponownie wybierać. 

marketLangChoice Wybór języka[rynek] 

SESS# 

_cs_# 

Sesyjne pliki cookie umożliwiają rozpoznawanie użytkowników 

na witrynie internetowej, dzięki czemu wszelkie zmiany lub 

wybór artykułów lub danych, które wprowadzasz na stronie, są 

przechowywane w pamięci z jednej strony na drugą. 

Najczęstszym przykładem tej funkcji jest opcja koszyka na 

zakupy w dowolnej witrynie e-commerce. Kiedy odwiedzasz 

stronę katalogu i wybierasz artykuły, sesyjny plik cookie 

zapamiętuje Twój wybór, dzięki czemu Twój koszyk zawiera 

wybrane artykuły w momencie dokonywania płatności. Bez 

sesyjnych plików cookie, jeśli klikniesz „ZAPŁAĆ”, nowa strona 

nie rozpoznałaby Twoich wcześniejszych działań na 

poprzednich stronach, a Twój koszyk nadal byłby pusty. 

Uid 

IsNewBooker 

magicalCookie_xxxxx 

Plik cookie UID umożliwia unikalną i anonimową identyfikację 

sesji z transakcjami lub rejestracjami w witrynie, aby móc 

dostarczać informacje o połączeniu lub ostatniej nawigacji 

użytkownikom, którzy weszli w interakcję z witryną i 

przeprowadzili „transakcję” z zainteresowanymi podmiot 

należącym do Groupe PIERRE&VACANCES AND CENTER 

PARCS. 
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b) Pliki cookie do monitorowania odbiorców 

Pliki cookie do monitorowania odbiorców pomagają ustalić statystyki i liczbę odwiedzin oraz korzystanie 

z różnych elementów składających się na Witrynę i Aplikacje (odwiedzane sekcje i treści, przeglądanie), 

umożliwiając wydawcy poprawę zainteresowania Usługami i ich ergonomii. 

Przykłady: 

Wydawca Nazwa Cel/Opis Czas 

przecho

wywania 

Google Analytics 

Premium (Google 

LLC, USA) 

ga, gid, __utma, 

__utmb, __utmc, 

__utmv, __utmt, 

__utmx, i __utmz. 

Google Analytics przechowuje pliki cookie z 

naszych witryn internetowych w celu analizy 

sposobu działania naszych witryn 

internetowych i sposobu poruszania się po 

nich przez użytkowników. Informacje te 

pozwalają nam następnie wprowadzać zmiany 

na naszych witrynach internetowych w celu 

poprawy jakości korzystania z nich. Pliki 

cookie przechowywane przez Google 

pomagają nam również oceniać skuteczność 

naszych kampanii reklamowych.  

°ga pozwala rozróżnić użytkowników witryny w 

rozwiązaniu (przyjmuje losowy identyfikator) 

utmb służy do śledzenia odsłon użytkownika w 

witrynie 

utmz śledzi punkt wejścia na jedną z naszych 

witryn internetowych. 

gtm_UA tworzy łącze za pomocą 

menedżera tagów Google 

Więcej informacji o Google znajduje się poniżej 

Maks. 13 

miesięcy 

ContentSquare 

(ContentSquare, Fr) 

_cs_c  

_cs_id  

_cs_s 

ContentSquare rejestruje pliki cookie z naszych 

witryn internetowych, aby analizować sposób 

działania naszych witryn internetowych i sposób 

poruszania się użytkownika po witrynach 

internetowych. Informacje te pozwalają nam 

następnie wprowadzać zmiany na naszych 

witrynach internetowych w celu poprawy jakości 

korzystania z nich. Pliki cookie przechowywane 

przez Content Square pomagają nam również 

oceniać skuteczność naszych kampanii 

reklamowych. Pliki cookie rejestrowane przez 

Content Square pomagają nam również ocenić 

trafność naszych kampanii reklamowych. 

https://contentsquare.com/fr/confidentialite-

securite/ 

 

https://contentsquare.com/fr/confidentialite-securite/
https://contentsquare.com/fr/confidentialite-securite/
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Realytics _realytics Realytics to plik cookie służący do monitoringu 

odbiorców i statystyk, pomiaru wydajności 

kampanii cyfrowych reklamodawcy i optymalizacji 

tych pomiarów. 

Polityka prywatności danych: 

= https://www.realytics.io/protection-of-

personal-data-cookies/  

Strona zarządzania zgodami:  

= https://www.realytics.io/optout/ 

12 mies 

 

c) Google Analytics i Prywatność – funkcja „Nie śledź” 

Ta witryna internetowa korzysta z usługi analizy internetowej udostępnianej przez Google Inc. („Google”). 

Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej witryny internetowej są przesyłane do 

serwerów i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google wykorzystuje 

te informacje do oceny korzystania z witryny przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na 

witrynach internetowych dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na 

witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. W związku z tym Google przekaże te informacje 

osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub gdy takie dane są przetwarzane przez osoby 

trzecie w imieniu Google. W żadnym wypadku adres IP nie będzie powiązany z innymi danymi Google. 

Na naszej witrynie dodano do Google Analytics kod „gat._anonymizeIp ().” Gwarantuje on anonimowe 

zbieranie adresów IP (tzw. maskowanie IP). Z reguły adresy IP na serwerach Google są skracane. 

Państwa członkowskie Unii Europejskiej lub strony Porozumienia EOG przed przechowywaniem lub 

przesyłaniem w USA Przekazanie nieskróconego adresu IP na serwery Google w Stanach Zjednoczonych 

jest tylko wyjątkowym przypadkiem, w którym zmniejszenie adresu IP odbywa się przed 

przechowywaniem. 

Informacje te mogą zostać ujawnione osobom trzecim przez Google, jeśli jest to wymagane przez prawo 

lub jeśli osoby trzecie przetwarzają takie dane w imieniu Google. W żadnym wypadku adres IP nie będzie 

powiązany z innymi danymi Google. 

Google zapewnia również dodatek wyłączający dla popularnych przeglądarek komputerowych, który 

uniemożliwia wykonywanie Google Analytics oraz przesyłanie i ocenę przez Google danych osobowych 

związanych z korzystaniem z naszych witryn internetowych (i adresu IP). Wtyczkę do przeglądarki można 

pobrać i zainstalować tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl 

Więcej informacji o celu i zakresie gromadzenia danych oraz ich późniejszym przetwarzaniu i 

wykorzystywaniu przez Google, w tym o przysługujących Ci prawach lub opcjach konfiguracji ochrony 

danych osobowych, można znaleźć w łączach http://www.google.com/analytics/terms/en.html, w 

http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html oraz 

https://policies.google.com/privacy?hl=pl. 

Możesz wyłączyć pliki cookie i/lub aktywować funkcję „NIE ŚLEDŹ”, modyfikując ustawienia swojej 

przeglądarki. Jeśli opcja „NIE ŚLEDŹ” jest aktywna, żadne informacje nie będą zbierane w celu utworzenia 

Twojego profilu: Ty i Twoje urządzenie nie będziecie śledzeni. 

https://www.realytics.io/protection-of-personal-data-cookies/
https://www.realytics.io/protection-of-personal-data-cookies/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.realytics.io%2Foptout%2F&data=02%7C01%7Calix.guigues%40groupepvcp.com%7C85a23d3ec87e438cfaa408d74353d3ca%7C32d4887881e34a5a8e18888be6802ae0%7C0%7C0%7C637051900189781452&sdata=AV04Qn7H65D45gWjBecxDu2h0%2BuD3vBBwHevQ%2F73fRo%3D&reserved=0
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
http://www.google.com/analytics/terms/en.html
http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html
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d) Pliki cookie reklamowe i analizy behawioralnej 

Pliki cookie analizy behawioralnej pokazują informacje w witrynach i aplikacjach, które mogą być dla 

Ciebie najbardziej interesujące, celem poprawy nawigacji, aby była bardziej płynna i trafna — zgodnie z 

Twoimi potrzebami. 

Te pliki cookie umożliwiają również określenie w czasie rzeczywistym reklamy, którą należy wyświetlić, na 

podstawie ostatniego przeglądania witryny i aplikacji, w celu ograniczenia liczby wyświetleń reklamy i 

pomocy w pomiarze skuteczności kampanii reklamowej. 

Treści reklamowe mogą zawierać pliki cookie wydawane przez podmiot z PIERRE & VACANCES - 

CENTER PARCS Group, który stworzył dane treści reklamowe, lub przez spółkę spoza PIERRE & 

VACANCES ET CENTER PARCS Group (agencja doradztwa komunikacyjnego, firma zajmująca się 

monitorowaniem odbiorców, dostawca usług reklamowych itp., inaczej zwany „Plikiem cookie osoby 

trzeciej”) lub agencję reklamową, która powiązała plik cookie z treściami reklamowymi danego podmiotu 

PIERRE & VACANCES - CENTER PARCS Group. 

Te pliki cookie mogą być również wykorzystywane do targetowania, retargetowania, z wyłączeniem 

aktywacji marketingowych lub dostosowywania treści, produktów, animacji witryn i aplikacji PIERRE & 

VACANCES - CENTER PARCS Group: 

- Targetowanie: dostosowywanie treści wyświetlanych reklam do Twoich zainteresowań podczas 

komunikacji z nami 

- Re-targetowanie lub retargetowanie: dostosowanie treści wyświetlanych reklam zgodnie z 

nawigacją lub innymi punktami kontaktu, które Użytkownik może mieć z Grupą PIERRE & 

VACANCES 

- CENTER PARC (rejestracja gier konkursowych, rejestracja do newslettera, koszyk 

niezatwierdzony, itp.) 

- Wykluczenie lub odroczenie: zatrzymanie dystrybucji naszych komunikatów marketingowych 

zgodnie z poziomem zaangażowania w PIERRE & VACANCES - CENTER PARC Group (poza 

określoną częstotliwością ekspozycji bez interakcji z naszą komunikacją, podczas niedawnej 

transakcji itp.) 

-   Adaptacja treści, produktów, animacji witryny i aplikacji: tworzenie ab/testów w witrynie, aby 

dostosować określone strony lub treści w celu poprawy jakości korzystania przez użytkownika 

zgodnie z kilkoma kryteriami (nawigacja, zainteresowania, interakcje z marką / produktem itp.) 

Pod warunkiem Twojej zgody, możesz w związku z tym otrzymywać spersonalizowane treści w naszym 

ekosystemie lub na witrynach/środowiskach osób trzecich. 

W dowolnym momencie możesz poprosić o zaprzestanie otrzymywania reklam lub prospektów 

spersonalizowanych informacjami nawigacyjnymi na swoim urządzeniu, kontaktując się z PIERRE ET 

VACANCES - CENTER PARCS Group lub za pomocą łącza do anulowania subskrypcji podanego w 

prospekcie, który wydawca może Ci wysłać za pośrednictwem poczty e-mail lub za pomocą modułu do 

zbierania zgód na naszych witrynach i aplikacjach. 

Jeśli zdecydujesz się zrezygnować z metod reklamy lub analizy behawioralnej PIERRE ET VACANCES - 

CENTER PARCS Group, weźmiemy pod uwagę Twoją zgodę i usuniemy Cię ze strategii targetowania i 

behawioralnej w całej naszej komunikacji. Niemniej jednak możesz otrzymywać reklamy PIERRE ET 
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VACANCES - CENTER PARCS Group w środowiskach osób trzecich podczas przeglądania Internetu, 

które nie obejmują żadnej personalizacji związanej z nawigacją, zainteresowaniami itp. 

W przypadku, gdy PIERRE ET VACANCES - CENTER PARCS Group rozważy uzyskanie od osoby 

trzeciej jakichkolwiek informacji nawigacyjnych od Ciebie, które może powiązać z podanymi przez Ciebie 

Danymi Osobowymi, PIERRE ET VACANCES - CENTER PARCS Group najpierw poprosi Cię o wyraźną 

zgodę przed przystąpieniem do takiego powiązania i wysłaniem ukierunkowanej reklamy lub pozyskiwania. 

Wyraźna zgoda zostanie udzielona poprzez zaznaczenie proponowanego pola przy usługach, do których 

jest wymieniona. 

Przykłady partnerstwa reklamowego, śledzenia i partnerów marketingowych 

 
 

Wydawca Nazwa plików 
cookie 

Cel/Opis Maks. czas 
przechowy
wania 

Ab Tasty 

(AB Tasty France) 

dc / visitorID Testowanie nowych funkcji Witryny  

Ta usługa wykorzystuje pliki cookie w celu 
identyfikacji przeglądarki odwiedzającego i 
analizy korzystania z naszej witryny 
internetowej. Pliki cookie nie gromadzą 
danych osobowych. Aby uzyskać więcej 
informacji o tym, jak AB Tasty przetwarza 
Twoje dane, odwiedź 
https://www.abtasty.com/en. Znajdziesz tam 
również instrukcje dotyczące wyłączania 
śledzenia w dowolnym momencie. 

Maksymal
nie 13 
miesięcy. 

AdmotTV (Admo.TV, 
France) 

AdmotTV pozwala na identyfikację użytkowników 
przeglądających witrynę 
https://admo.tv/en/privacy-policy 

DoubleClick (Google LLC, 
USA) 

Plik cookie 
DoubleClick „ID” 

pozwala DoubleClick oferować wyższy 
poziom reklam. Służą one do dostarczania 
ukierunkowanych reklam w wyszukiwaniach 
użytkowników, ulepszania raportów 
dotyczących skuteczności kampanii i 
unikania redystrybucji reklam, które 
użytkownik już widział. 

  https://policies.google.com/privacy?hl=pl  

Freespee (France) fs_dncs_exttrack informacje o śledzeniu 

https://www.freespee.com/privacy-policy/ 

Google Analytics (Google 

LLC, USA) 

gat_cmTracker Statystyki Google Analytics (więcej 

informacji na temat Google Inc. powyżej) 

Criteo S.A., France uid, tc, nxtck_srv umożliwia identyfikację użytkowników 

przeglądających witrynę w celu 

wyświetlania reklam produktów, które 

mogą Cię zainteresować, na podstawie 

zachowania podczas przeglądania lub 

ostatnich wyszukiwań. 

https://www.abtasty.com/en
https://admo.tv/en/privacy-policy
https://policies.google.com/privacy?hl=pl
https://www.freespee.com/privacy-policy/
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https://www.criteo.com/en/privacy/ 

Facebook Ireland Ltd., 

Irland / Facebook LLC, 

USA 

fr pozwala na identyfikację użytkowników 

przeglądających witrynę 

https://www.facebook.com/about/privacy/

update 

Ligatus Gmbh, Germany  pozwala na identyfikację użytkowników 

przeglądających witrynę 

https://www.ligatus.com/en/privacy-policy 

Google Adwords (Google 

LLC, USA) 

 pozwala na identyfikację użytkowników 

przeglądających witrynę 

https://policies.google.com/privacy?hl=pl 

Bing (Microsoft 

Corporation, USA) 

 pozwala na identyfikację użytkowników 

przeglądających witrynę  

https://privacy.microsoft.com/en-

en/privacystatement; 

VeInteractive (Ve Global 

UK Limited, UK) 

 Zastosowane pliki cookie przechowują 

informacje na stronach naszej witryny, które 

Użytkownik odwiedził, oraz interakcje 

dokonane w związku z formularzami, 

rejestracjami, transakcjami. Te pliki cookie 

do śledzenia reklam online wyświetlają 

reklamy za pośrednictwem kanału 

marketingowego e-mail i partnerów, w 

zależności od tego, co Użytkownik oglądał i 

kliknął, a także od odwiedzanych stron 

naszej witryny. https://www.ve.com/privacy-

guidelines 

AddThis di2, loc , ouid, uid, 

uvc, vc 

Wykorzystywane pliki cookie przechowują 

informacje o stronach, które odwiedzasz na 

naszej witrynie internetowej oraz o 

oglądanych lub klikniętych kampaniach 

reklamowych. Wyświetlą się również reklamy 

oparte na przeglądanym materiale, a także 

na odwiedzanych stronach naszej witryny.  

Maks. 13 

miesięcy 

  https://www.addthis.com/privacy/ 

Rezygnacja: 

https://www.addthis.com/privacy/opt-out/ 

 

 

e) Pliki cookie do udostępniania w sieciach społecznościowych 

PIERRE ET VACANCES - CENTER PARCS Group oferuje kilka funkcji pozwalających na udostępnianie 

treści redakcyjnych oraz wszelkiego rodzaju treści publikowanych w witrynie za pośrednictwem serwisów 

społecznościowych. Plikami cookie sieci społecznościowych zarządza wydawca witryny sieci 

społecznościowej. 

https://www.criteo.com/en/privacy/
https://www.facebook.com/about/privacy/update
https://www.facebook.com/about/privacy/update
https://www.facebook.com/about/privacy/update
https://www.ligatus.com/en/privacy-policy
https://policies.google.com/privacy?hl=pl
https://privacy.microsoft.com/en-en/privacystatement
https://privacy.microsoft.com/en-en/privacystatement
https://privacy.microsoft.com/en-en/privacystatement
https://www.ve.com/privacy-guidelines
https://www.ve.com/privacy-guidelines
https://www.addthis.com/privacy/
https://www.addthis.com/privacy/opt-out/
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Wydawca danej sieci społecznościowej może zidentyfikować Cię za pomocą przycisków udostępniania, 

nawet jeśli nie używano tego przycisku podczas przeglądania naszej witryny/aplikacji. Rzeczywiście, ten 

rodzaj przycisku aplikacji może umożliwić danej sieci społecznościowej śledzenie Twojej nawigacji na 

stronie, wyłącznie ze względu na aktywację Twojego konta w tej sieci społecznościowej (otwarta sesja) na 

Twoim urządzeniu podczas nawigacji na stronie. 

PIERRE ET VACANCES - CENTER PARCS Group nie ma kontroli nad procesem wykorzystywanym przez 

sieci społecznościowe do zbierania informacji związanych z nawigacją w witrynie i związanych z 

przechowywanymi przez nie Danymi Osobowymi. Zachęcamy do zapoznania się z polityką zarządzania 

plikami cookies serwisów społecznościowych na danych witrynach. Te polityki ochrony muszą w 

szczególności umożliwiać dokonywanie wyborów w tych sieciach społecznościowych, szczególnie poprzez 

zakładanie kont użytkowników dla każdej z tych sieci. 

f) Pliki cookie „Flash”© z „Adobe Flash Player”™: 

„Adobe Flash Player”™ to aplikacja komputerowa firmy Adobe Systems Software Ireland Limited, której 

właścicielem jest firma Adobe Systems Inc., United States, która umożliwia szybkie tworzenie 

dynamicznych treści przy użyciu języka komputerowego „Flash”. 

Flash (i podobne aplikacje) zapamiętuje ustawienia, preferencje i sposób korzystania z tych treści za 

pomocą technologii podobnej do Plików cookie. Jednak „Adobe Flash Player”™ zarządza tymi 

informacjami i Twoimi wyborami za pośrednictwem interfejsu innego niż zapewniany przez 

oprogramowanie przeglądarki. 

Jeśli Twoje urządzenie może wyświetlać treści opracowane przy użyciu języka Flash, możesz uzyskać 

dostęp do narzędzi do zarządzania plikami cookie Flash bezpośrednio z poziomu witryny internetowej 

http://www.adobe.com/pl/ 

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak firma Adobe przetwarza Twoje 

dane, odwiedź: https://www.adobe.com/privacy/policy.html. 

2°/ Odrzucanie plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki 

Możesz skonfigurować swoją przeglądarkę w taki sposób, aby pliki cookie były przechowywane na 

urządzeniu lub przeciwnie, aby były odrzucane, systematycznie lub zgodnie z ich wydawcą. Możesz 

również skonfigurować oprogramowanie swojej przeglądarki w taki sposób, aby każdorazowo otrzymywać 

powiadomienie o akceptacji lub odrzuceniu plików cookie, zanim plik cookie zostanie prawdopodobnie 

zapisany na Twoim urządzeniu. 

W kwestii zarządzania plikami cookie i wyborów dokonywanych przez użytkownika konfiguracja każdej 

przeglądarki jest inna. Zostało to opisane w menu pomocy przeglądarki, które podpowie, jak zmienić 

preferencje dotyczące plików cookie. 

http://www.adobe.com/pl/
https://www.adobe.com/privacy/policy.html
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Grupa PVCP utworzyła platformę zarządzania zgodami, która umożliwia odwiedzającym zarządzanie 

wyborami dotyczącymi plików cookie na ich urządzeniach. 

W razie potrzeby poinformujemy Cię, że dostęp do niektórych usług i sekcji witryny może w takim 

przypadku zmienić się lub nawet może być niemożliwy. 

W dowolnym momencie możesz wyrazić i zmodyfikować swoje wybory dotyczące plików cookie. 

Na koniec możesz połączyć się z witryną Youronlinechoices, oferowaną przez specjalistów od 

reklamy cyfrowej zrzeszonych w europejskim stowarzyszeniu EDAA (European Digital Advertising 

Alliance) i zarządzaną we Francji przez Interactive Advertising Bureau France. 

W ten sposób możesz poznać firmy zarejestrowane na tej platformie, które oferują możliwość 

odrzucenia lub zaakceptowania plików cookie używanych przez te firmy w celu dostosowania do 

Twoich informacji reklam, które mogą wyświetlać się na urządzeniu: 

https://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory . 

Czas przechowywania plików cookie różni się w zależności od rodzaju pliku cookie. Najczęściej 

używamy plików cookie, które ulegają samozniszczeniu po zakończeniu połączenia, w przypadku 

tak zwanych plików cookie „sesyjnych lub nawigacyjnych”. Reklamowe pliki cookie i analizy 

behawioralne mają zmienną żywotność. 

Plik dziennika pozwala nam również rejestrować wszystkie dostępy do naszych witryn 

internetowych lub pobrania różnych plików dostępnych na naszych witrynach przez okres 6 

miesięcy. Wreszcie, informacja o Twojej zgodzie na pliki cookie jest przechowywana maksymalnie 

przez okres 13 miesięcy. 

3°/ Pliki cookie podlegające wyrażeniu zgody 

Niektóre pliki cookie wymagają udzielenia zgody. O Twoją zgodę poprosimy podczas 

przeglądania. Zawsze można później zmienić swoje wybory. Pliki cookie, które nie wymagają 

zgody, zostaną umieszczone w przypadku braku sprzeciwu z Twojej strony na ekranie 

zarządzania plikami cookie. 

Jeśli Twoja przeglądarka na to pozwala, możesz również zapobiec zapisywaniu plików cookie, 

ustawiając przeglądarkę, jak wskazano powyżej. 

6 - PRAWA OSÓB 

Zgodnie z Rozporządzeniem masz prawo zażądać od Administratora/nas dostępu do Danych Osobowych, 

które Cię dotyczą (art. 15 RODO), sprostowania (art. 16 RODO) lub usunięcia tych danych/prawo do bycia 

zapomnianym (art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania Twoich Danych Osobowych (art. 18 RODO) 

oraz prawo do przenoszenia tych danych (art. 20 RODO). Gdy przetwarzamy Twoje Dane Osobowe, 

możesz również sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją 

(art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO). 

https://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory
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W przypadku wniesienia sprzeciwu Twoje dane nie będą przetwarzane, wymagane ze względu na 

ograniczenia prawne, korzystanie niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną, informacje 

niezbędne w ramach obrony prawa do sądzenia się lub nieobecności zagrożeń dla Twoich podstawowych 

praw i wolności. W każdej chwili możesz sprzeciwić się wykorzystywaniu i przetwarzaniu Twoich danych w 

celach promocyjnych. 

W przypadku Danych Osobowych, których nie wskazano jako obowiązkowe, a które przetwarzamy na 

podstawie Twojej zgody, masz prawo – w dowolnym momencie – wycofać swoją zgodę. Informujemy, że 

wycofanie zgody nie ma mocy wstecznej wobec przetwarzania, którego dokonano na tej podstawie przed 

tym wycofaniem. 

Prawa te są dokładniej opisane na stronie internetowej CNIL: https://www.cnil.fr/fr/node/22352 

Mogą również przysługiwać Ci dodatkowe prawa przewidziane w przepisach krajowych, takie jak 

określenie dyrektyw związanych z przechowywaniem, usuwaniem i przekazywaniem Twoich Danych 

Osobowych po Twojej śmierci. W przypadku akwizycji telefonicznej masz szczególne prawo do sprzeciwu 

poprzez zapisanie się na listę BLOCTEL. Masz również prawo sprzeciwić się wszelkim zabiegom 

reklamowym, rejestrując się na liście ROBINSON, w granicach jej zakresu, lub na dowolnej innej liście 

dostępnej w Twoim kraju. 

Aby skorzystać z przysługujących Ci praw, możesz skontaktować się z działem obsługi klienta firmy, z 

której usług początkowo korzystano: 

- klikając tutaj 

- lub pocztą na adres siedziby firmy, podany w sekcji „Informacje prawne”. 

Aby umożliwić szybkie rozpatrzenie Twojej prośby i chronić swoją prywatność, podaj swoje nazwisko, 

imiona, adres i numer klienta i/lub numer sprawy, jeśli taki posiadasz. W przypadku wątpliwości 

dotyczących Twojej tożsamości, możemy poprosić Cię o przedstawienie ważnego dowodu tożsamości (w 

szczególności CNI, paszportu, karty pobytu, które należy przesłać wyłącznie pocztą). 

PIERRE ET VACANCES - CENTER PARCS Group wyznaczyła Inspektora ochrony danych, z którym 

można się skontaktować w razie trudności za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego tutaj 

lub pocztą na adres Groupe PIERRE ET VACANCES CENTER PARCS, L'Artois - Espace Pont de 

Flandres, 9 rue de Cambrai – 75947 Paris Cedex 19. 

Masz również prawo złożyć skargę do Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) 

(www.cnil.fr) lub Organu Monitorującego w Twoim miejscu zamieszkania. 

7 - ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 

Biorąc pod uwagę rozwój technologii, koszty wdrożenia, charakter Danych Osobowych, które mają być 

chronione, a także zagrożenia dla praw i wolności ludzi, PIERRE ET VACANCES - CENTER PARCS 

Group stosuje wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia poufności, 

integralności, dostępności i odporności gromadzonych i przetwarzanych Danych Osobowych, a także 

poziomu bezpieczeństwa dostosowanego do ryzyka. 

W szczególności w celu zagwarantowania Twojego bezpieczeństwa i zapewnienia większego poziomu 

poufności witryny internetowe korzystają z protokołu szyfrowania SSL (Secure Socket Layer). 

Podczas przesyłania informacji w sieci, numer Twojej karty bankowej, a także wszystkie informacje 

wprowadzane w różnych formularzach, są szyfrowane automatycznie. System szyfrowania SSL umożliwia 

automatyczne szyfrowanie informacji przed ich przesłaniem w sieci. Po dotarciu na nasz serwer dane 

bankowe zostaną automatycznie odszyfrowane przy użyciu unikalnego klucza SSL, który umożliwia Twojej 

https://www.cnil.fr/fr/node/22352
http://www.cnil.fr/
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przeglądarce nawiązanie połączenia z naszą witryną internetową i przejrzyste negocjowanie bezpiecznego 

kanału komunikacji. 

ARTYKUŁ 8 - ZMIANY W POLITYCE OCHRONY DANYCH 

Jeśli niniejsza Polityka zostanie zmieniona lub jeśli wymagają tego przepisy prawne lub regulacyjne, 

zmodyfikowana wersja zostanie opublikowana na naszych witrynach internetowych i zacznie obowiązywać 

z chwilą publikacji. 

Dlatego prosimy o zapoznawanie się z dokumentem za każdym razem podczas odwiedzania witryny, aby 

zapoznawać się z najnowszą wersją, stale dostępną na naszych witrynach internetowych. 


