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OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU FIRMY M CHOICE Marcin Mazurowski
Regulamin Świadczenia usług przewozowych
wydany na podstawie treści art. 4 ustawy z dnia 15
listopada 1984r. Prawo przewozowe /tekst jedn.:
z dnia 30 sierpnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1173)/
Przewóz Pasażerów przez firmę M CHOICE Marcin
Mazurowski z siedzibą przy ulicy Staromiejskiej 6/10d
w Katowicach(40-013), (zwaną dalej: Przewoźnikiem)
odbywa się zgodnie z następującymi warunkami:
§1 Warunki ogólne
1) Umowa przewozu zostaje zawarta z chwilą nabycia
przez Pasażera biletu na przejazd.
2) Przewóz Pasażerów odbywa się w oparciu o ważny
na określony dzień, godzinę i trasę bilet.
Wydrukowany lub okazany na urządzeniu
elektronicznym bilet jest dokumentem (znakiem
legitymacyjnym) potwierdzającym zawarcie umowy
przewozu oraz upoważniającym do odbycia
podróży.
3) Pasażer ma obowiązek okazać kierowcy przy
wejściu do autobusu zakupiony wcześniej bilet.
4) Wsiadanie i wysiadanie z autobusu jest
dozwolone wyłącznie w miejscach określonych na
bilecie. Późniejsze wejście na pokład autobusu lub
opuszczenie go wcześniej nie jest dozwolone ze
względu na przepisy prawa
5) Pasażer jest zobowiązany stawić się na przystanku
przynajmniej 10 minut przed planowanym odjazdem
autobusu.
6) Podróż osoby małoletniej, która nie ukończyła
13 lat jest dozwolona wyłącznie pod nadzorem
opiekuna prawnego lub osoby przez niego pisemnie
upoważnionej.
7) Pasażer jest zobowiązany do zapoznania się
z niniejszym regulaminem przed dokonaniem
zakupu biletu. Zakup biletu jest równoznaczny
z zapoznaniem i zaakceptowaniem postanowień
i warunków niniejszego regulaminu.
§3 Bilety
1) Przewoźnik oraz punkty agencyjne prowadzą
przedsprzedaż biletów zgodnie z uruchomionym
przez przewoźnika na stronie www.buzzbus.pl
w systemie rezerwacyjnym lub na stronie w innej jej
części rozkładzie jazdy.
2) Przewoźnik zastrzega sobie prawo stosowania
różnych cen przy zakupie biletów przez Internet,
w punktach
agencyjnych
współpracujących
z Przewoźnikiem i/lub u kierowcy autobusu.
3) Autoryzowane Punkty Agencyjne są uprawnione
do doliczania prowizji od każdego jednostkowego
biletu, niezależnie od ilości biletów zakupionych na
podstawie jednego paragonu lub rachunku.
W przypadku braku zgody Pasażera na doliczenie
prowizji zgodnej z taryfą sprzedawcy, pasażer jest
zobowiązany do zakupu biletu u innego sprzedawcy,
poprzez stronę przewoźnika, o ile są wolne miejsca
i taka możliwość u kierowcy przed odjazdem, a także
za pomocą innej metody
lub zrezygnować
z przejazdu.
4). Bilety z ulgą ustawową są dostępne wyłącznie
w sprzedaży u kierowcy przed rozpoczęciem kursu.
5) Pasażer zobowiązany jest do zachowania biletu na
wypadek kontroli w czasie trwania całej podróży.
Pasażer powinien zachować bilet także po
zakończeniu podróży na wypadek ewentualnej
reklamacji.
6) Wybrane ulgi ustawowe mogą być niedostępne
z uwagi na kategorię kursu.
§3 Zmiana warunków przewozu lub odstąpienie od
umowy przewozu
1) Pasażer może zmienić umowę przewozu lub
odstąpić od niej nie później niż na 20 minut przed
planowanym rozpoczęciem podróży wskazanym na
bilecie. Zmiana umowy przewozu może dotyczyć:

terminu odjazdu, miejscowości przeznaczenia, klasy
środka transportowego.
2) Pasażerowi, który odstąpił od umowy przewozu
albo którego na podstawie z przyczyn od niego
zależnych nie dopuszczono do przewozu lub usunięto
ze środka transportowego, przysługuje zwrot
należności
stosowny
do
niewykorzystanego
świadczenia przewozowego po potrąceniu części
należności, o której mowa
w dalszej części
regulaminu.
3) Potrącenia nie stosuje się, jeżeli Pasażer odstąpi
od umowy przewozu z przyczyn występujących po
stronie przewoźnika.
4) Zwrotu
należności
za
bilet
całkowicie
niewykorzystany dokonuje sprzedawca biletu.
W przypadku zakupu w punkcie agencyjnym, zwrotu
dokonuje punkt agencyjny, w którym bilet został
zakupiony bądź – w przypadku dokonania zgłoszenia
pisemnie bądź za pomocą poczty elektronicznej –
bezpośrednio Przewoźnik, w sposób wskazany przez
Pasażera w zgłoszeniu żądania zwrotu. Żądając
zwrotu w formie elektronicznej.
5) Zgłoszenie niewykorzystanego biletu oraz
odstąpienie od przewozu należy zgłaszać pisemnie
na adres przewoźnika lub drogą elektroniczną pod
adres info@buzzbus.pl
6) Pasażer zobowiązany jest podać swoje imię,
nazwisko, numer zwracanego biletu/ biletów, dane
kontaktowe oraz numer rachunku bankowego
(jedynie w przypadku żądania zwrotu środków na
rachunek bankowy.)
7) Za niewykorzystane bilety, których zwrot
zgłoszono, zwraca się zapłaconą należność,
a w przypadku częściowego niewykorzystania –
różnicę między zapłaconą należnością a należnością
przypadającą za faktyczny przejazd.
8) Od zwracanych należności potrąca się 20%
odstępnego. W przypadku biletów o wartości
nieprzekraczającej 10 zł Przewoźnik jest uprawniony
do potrącenia odstępnego w wysokości 3 zł.,
stanowiącej
zryczałtowane
koszty
obsługi
administracyjnej zwrotu.
9) Bilety zakupione w systemie rezerwacji on-line są
ważne tylko i wyłącznie na kurs, na który zostały
zakupione. Zamiana daty, godziny odjazdu oraz
przystanków: początkowego i końcowego możliwa
jest jedynie za dopłatą różnicy pomiędzy ceną biletu
zakupionego on-line a ceną biletu tradycyjnego,
obowiązującą na danym kursie. Można je natomiast
zwrócić zgodnie z niniejszym Regulaminem
§4 Płatności
1) Przewoźnik prowadzi sprzedaż biletów oraz
ewentualnych usług dodatkowych za pośrednictwem
elektronicznej platformy sprzedaży pod adresem
www.booking.buzzbus.pl, operatorem płatności
elektronicznych jest Krajowy Integrator Płatności
Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św.
Marcin 73/6, który jest gwarantem bezpiecznej
transakcji. Transakcja może zostać objęta opłatą
transakcyjną, jednak nie wyższą niż 1 zł.
2) Płatności za bilety sprzedawane przez kierowcę
mogą być pokrywane gotówką lub za pomocą karty
płatniczej.
3) Bilet sprzedany w autobusie stanowi fakturę VAT
zgodnie z § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 3 grudnia 2013 r. w wystawiania faktur (Dz. U.
z 2013 r., poz. 1485).
4) W przypadku zakupów biletów drogą
elektroniczną należy zaznaczyć opcję faktury
w przypadku klientów prowadzących działalność
gospodarczą oraz osób prawnych, jeśli chce się ją
otrzymać.
5) Paragony fiskalne za bilety zakupione drogą
elektroniczną są udostępnione u kierowcy w dniu

wyjazdu. Zgodnie z ustawą – bilety fiskalne są
fakturą.

§5 Bagaż
1) Przewoźnik zobowiązuje się na rzecz pasażera
bezpłatnie przewieźć jedną sztukę jego bagażu
podstawowego o wadze do 25 kg i wymiarach nie
przekraczających 90 cm x 75 cm x 25 cm,
umieszczonego w bagażniku autobusu. Ponadto
pasażer ma prawo do przewozu na pokładzie
autobusu jednej sztuki bagażu podręcznego o wadze
do 5 kg i wymiarach umożliwiających swobodne
umieszczenie pod siedzeniem lub na półce, nad
siedzeniem pasażera.
2) W razie uzasadnionego podejrzenia, przewoźnik
może sprawdzić, czy zawartość bagażu nie narusza
przepisów prawa; jeżeli Pasażer nie zgłosi się do
uczestnictwa w sprawdzeniu lub nie można go
odszukać, sprawdzenia dokonuje się w obecności
osób zaproszonych do tej czynności przez
przewoźnika.
3) Przewoźnik
nie
zajmuje
się
odrębnym
przewożeniem przesyłek oraz nie odpowiada za
ewentualne przesyłki pobrane przez kierowców.
4) Przewoźnik zobowiązuje się bezpłatnie przewieźć
w pomieszczeniach bagażowych jedną sztukę bagażu
o wadze do 20 kg na jednego Pasażera .Za
dodatkowy bagaż oraz bagaż niewymiarowy może
zostać pobrana dodatkowa opłata.
5) Przewoźnik może odmówić przyjęcia jako bagażu
rzeczy, które ze względu na ich stan lub właściwości
mogą ulec w czasie przewozu uszkodzeniu lub
zniszczeniu,
jeżeli
ich
opakowanie
jest
niewystarczające,
albo
przy
których
brak
wymaganego opakowania.
6) Rzeczy szczególnie cenne (gotówka, papiery
wartościowe, biżuteria, elektronika) oraz posiadające
wartość naukową winny być przewożone wyłącznie
jako bagaż podręczny.
7) Ze względów bezpieczeństwa zabrania się
zabierania na pokład autobusu dużych sztuk bagażu
mogących wyrządzić szkodę innym pasażerom
8) W przypadku składania reklamacji dotyczącej
uszkodzenia bagażu należy niezwłocznie przedstawić
przedstawicielom Przewoźnika uszkodzony bagaż
celem dokonania stosownych oględzin oraz
sporządzenia odpowiedniej notatki dokumentującej
rodzaj i zakres uszkodzeń bądź też, w przypadku
braku obiektywnych możliwości dla dokonania
powyższego, przedłożyć Przewoźnikowi wraz ze
zgłoszeniem
reklamacyjnym
oświadczenie
wyjaśniające niedokonanie ww. oględzin.
9) W przypadku utraty bagażu z winy Przewoźnika
wysokość odszkodowania dotycząca oznakowanego
bagażu nie może przekroczyć 400 zł. Bagaż
o wartości przekraczającej 400 zł powinien być
ubezpieczony przez pasażera na jego koszt
10) Zabrania się przewozu zwierząt za wyjątkiem
psów przewodników.
11) Przewoźnik nie odpowiada za rzeczy, które
Pasażer przewozi ze sobą pod własnym nadzorem.
Przewoźnik ponosi odpowiedzialność, jeżeli szkoda
powstała z jego winy.
12) Przewoźnik odpowiada za przewożone przez
Podróżnego rzeczy jak za przesyłkę, jeżeli Pasażer
umieści je, bez możliwości sprawowania nad nimi
stałego nadzoru, w miejscu wskazanym przez
przewoźnika lub na ten cel przeznaczonym.
13) Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za utratę,
ubytek lub uszkodzenie bagażu (przesyłki) powstałe
od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za
opóźnienie w przewozie.
14) Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności jeżeli
utrata, ubytek lub uszkodzenie albo opóźnienie
w przewozie bagażu (przesyłki) powstały z przyczyn
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występujących
po
stronie
podróżnego,
niewywołanych winą przewoźnika, z właściwości
towaru albo wskutek siły wyższej.
15) W razie utraty bagażu należy niezwłocznie
poinformować osobiście o tym fakcie przedstawicieli
Przewoźnika.
§7 Obowiązki Przewoźnika
1) Przewoźnik jest zwolniony od obowiązku
przewozu, jeżeli
zachodzą uniemożliwiające
przewóz okoliczności, których Przewoźnik nie mógł
uniknąć ani zapobiec ich skutkom, gdy Pasażer nie
zastosował się do przepisów przewozowych, a także
gdy ze względu na przedmiot przewozu nie ma
możliwości jego wykonania przy użyciu posiadanych
środków i urządzeń transportowych.
2) Jeżeli przed rozpoczęciem przewozu lub w czasie
jego
wykonywania
zaistnieją
okoliczności
uniemożliwiające jego wykonanie zgodnie z treścią
umowy, Przewoźnik niezwłocznie powiadomi o tym
Pasażerów oraz zapewni bez dodatkowej opłaty
przewóz do miejsca przeznaczenia przy użyciu
własnych lub obcych środków transportowych
(przewóz zastępczy).
3) Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualne spóźnienia pasażerów na inne
połączenia, powstałe z przyczyn od Przewoźnika
niezależnych. Opóźnienia takie mogą być
powodowane wszelkimi działaniami tzw. siły
wyższej, a w szczególności: utrudnieniami na trasie
przejazdu, których przyczyną są korki bądź kolizje
drogowe bez udziału środka transportu będącego
własnością Przewoźnika, awarią autobusu, która
zostanie usunięta. W przypadku braku możliwości
zostanie podstawiony autobus zastępczy.
4) Godziny przyjazdów podane w rozkładzie jazdy
są planowanymi godzinami przyjazdów, które
w zależności od warunków drogowych, zdarzeń
losowych mogą ulec zmianie podczas przejazdu

§8 Obowiązki Pasażerów
1) Pasażer jest obowiązany do przestrzegania
przepisów
porządkowych
obowiązujących
w transporcie.
2) Osoby
zagrażające
bezpieczeństwu
lub
porządkowi
w transporcie
mogą
być
niedopuszczone do przewozu lub usunięte ze środka
transportowego. Osoby uciążliwe dla Pasażerów lub
odmawiające zapłacenia należności za przewóz
mogą być usunięte ze środka transportowego,
chyba że naruszałoby to zasady współżycia
społecznego.
3) Pasażerowie zobowiązani są do punktualnego
stawiennictwa przed rozpoczęciem podróży
w terminie określonym w § 1 ust. 5, a także do
punktualnego powrotu do środka transportu po
każdym przestoju w trakcie wykonywania przewozu,
4) Dla bezpieczeństwa i komfortu wszystkich
Pasażerów stosuje się następujące zasady: sprzęty
elektroniczne i inne urządzenia lub przedmioty
w tym instrumenty muzyczne mogą być używane
wyłącznie w sposób, iż nie są one słyszalne przez
innych, zabronione jest picie alkoholu w naszych
autobusach oraz przebywanie w nich osób
znajdujących
się
pod
wpływem
alkoholu.
Obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu
i papierosów
elektronicznych.
Zabrania
się
zajmowania miejsc oraz pozostawania na pokładzie
autobusów pasażerom będącym pod wpływem
narkotyków lub innych substancji odurzających.
5) Pasażerowie odpowiadają za szkody wyrządzone
przewoźnikowi i innym Pasażerom.
§10 Udogodnienia pokładowe
1) Na wybranych trasach przewoźnik może
wprowadzić
poczęstunek
(catering)
jako
udogodnienie dla pasażerów.
2) Zastrzega się, że niedostępność usługi
cateringowej nie jest podstawą do reklamacji oraz

ubiegania się ozwrot kosztów biletu będzie
niemożliwy.
3) Na
wybranych
połączeniach
Przewoźnik
udostępnia usługę darmowego internetu (Wi-Fi)
4) Przewoźnik dokłada wszelkich starań, aby usługa
darmowego internetu (Wi-Fi) w autobusach była
dostępna dla każdego Pasażera korzystającego
z usług Przewoźnika, jednakże ze względu na
charakter ww. usługi zastrzega, że całkowity lub
częściowy brak dostępu do sieci WiFi nie stanowi
podstawy do reklamacji (zwrotu) biletu.
5) Przewoźnik nie prowadzi
wsparcia dla
Użytkowników sieci, jak również nie ponosi
odpowiedzialności za kompatybilność urządzeń
użytkownika z infrastrukturą punktu dostępowego.
6) Pasażer korzysta z Usługi wyłącznie na własne
ryzyko.
7) Pasażerowi nie wolno używać Usługi do
następujących celów:
przesyłania i udostępniania
treści, które są niezgodne z prawem lub są
przedmiotem ochrony własności intelektualnej,
której Pasażer nie jest uprawniony,
przesyłania
i udostępniania
treści
mogących
naruszyć
czyjekolwiek dobra osobiste,
masowego
rozsyłania nie zamówionych przez odbiorców treści
o
charakterze
reklamowym
(tzw.
spam),rozpowszechniania wirusów komputerowych
i innych programów mogących uszkodzić komputery
innych użytkowników Internetu, odsprzedawania
dostępu do sieci Internet bez wiedzy i pisemnej
zgody Przewoźnika obciążania w znacznym stopniu
pasma poprzez udostępnianie serwerów WWW,
IRC, NNTP itp.
8) Pasażer ponosi wyłączną odpowiedzialność za
sposób, w jaki korzysta z Usługi, w tym za treści
i inną zawartość przesyłanych wiadomości.
9) Za skutki wynikające z korzystania z Usługi,
a powstałe w związku z udostępnieniem przez
Pasażera
osobom
trzecim
hasła/kodu
dostępu/loginu/innych
danych
Użytkownika,
wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
10) Przewoźnik w ramach udogodnień może
oferować w sprzedaży bilety wstępów na obiekty
umieszczone na trasie przejazdów. Przed zakupem
tego typu biletów wstępu należy zapoznać się
wcześniej z regulaminem obowiązującym na danym
obiekcie. Zakup biletu jest równoznaczny
z zapoznaniem się regulaminem oraz akceptacją
jego postanowień.
§11 Postanowienia końcowe.

1) W

sprawach nie uregulowanych niniejszymi
warunkami zastosowanie ma Kodeks Cywilny.
Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku
z realizacją umowy rozstrzygane będą polubownie,
a w przypadku braku porozumienia na drodze
postępowania Sądowego.

2) Treść aktualnego

regulaminu jest dostępny na
stronie przewoźnika pod adresem www.buzzbus.pl

Polityka prywatności
1)
Informacje ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady
przetwarzania i ochrony danych osobowych
przekazanych przez Użytkowników w związku
z korzystaniem przez nich usług oferowanych
poprzez Serwis.
2. Administratorem danych osobowych zawartych
w serwisie jest M CHOICE Marcin Mazurowski
z siedzibą w 40-13 Katowice, ul. Staromiejska 6/10D
NIP 7561915829, REGON 161529000.
W celu skontaktowania się z administratorem oraz
inspektorem ochronnych danych należy użyć maila
kontakt@mchoice.pl lub telefonu 511 300 123.
3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam
danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury
i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu
danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich

wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność
z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą
o ochronie
danych
osobowych,
ustawą
o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także
wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach
prawa wspólnotowego.
4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie
zgody
wyrażanej
przez
Użytkownika
oraz
w przypadkach,
w których przepisy
prawa
upoważniają Administratora do przetwarzania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa
lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami
umowy.
5.Państwa dane osobowe przetwarzane są w dwóch
celach:
a).udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania
kierowane przez formularz kontaktowy - podstawą
prawną tych działań jest zasada, która mówi, że
przetwarzanie danych jest dozwolone jeżeli jest
niezbędne do realizacji lub zawarcia umowy;
b) .wysyłania
ofert
oraz
innych
treści
marketingowych i promocyjnych - podstawą prawną
tych działań jest Państwa zgoda wyrażana pod
formularzem kontaktowym.
6.Przetwarzamy następujący zakres Państwa danych:
a) adres e-mail, b) numer telefonu, c) ewentualne
inne dane podane przez Państwa w treści zapytania
przesłanego za pomocą formularza kontaktowego.,
7.Nie jesteście Państwo profilowani, co oznacza, że
Państwa
dane
nie
są
przetwarzane
w zautomatyzowany
sposób
w
celu
określenia(estymowania) Państwa potrzeb ani cech
osobowościowych. Nie zbieramy o Państwu
dodatkowych informacji z innych źródeł.
8.Nie
sprzedajemy
danych
osobowych.
W szczególności Państwa dane nie są przesyłane
poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego
ani
nie
są
przekazywane
organizacjom
międzynarodowym. Państwa dane mogą zostać
udostępnione podmiotom ściśle współpracującym
przy realizowaniu dla Państwa usług, np. takich jak:
płatność online.
9. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji
o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący
sposób:
poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach
informacje poprzez gromadzenie plików “cookies”
[patrz polityka plików “cookies”.
10. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane
przez użytkownika.
11 dane podane w formularzu są przetwarzane w celu
wynikającym z funkcji konkretnego formularza np.
w celu dokonania procesu obsługi kontaktu
informacyjnego lub skorzystania z oferowanych
usług
12. Do danych zawartych w formularzu przysługuje
wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba
ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania
przetwarzania swoich danych w dowolnym
momencie.
13. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce
ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć
rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany
prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz
rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich
zmianach będziemy informować sposób widoczny
i zrozumiały.
14. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych
stron internetowych. Takie strony internetowe
działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden
sposób nadzorowane przez firmę M CHOICE Marcin
Mazurowski Strony te mogą posiadać własne polityki
dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi
zalecamy się zapoznać.
W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów
niniejszej polityki prywatności jesteśmy do
dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce KONTAKT.
15. Przetwarzanie danych w ramach umowy odbywa
się przy zastosowaniu przepisów dotyczących
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przetwarzania danych umownych zgodnie z art. 28
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
15. Dane zapisane w celu wykonania umowy
i realizacji przewozów są przekazywane, tylko w
koniecznym zakresie stronom trzecim (np.
dostawcom odpowiedzialnym za usługi IT, transport,
obsługę klienta, przesyłanie wiadomości e-mail
i biuletynu informacyjnego oraz realizację płatności).
Dane te są przekazywane w ramach rejestracji oraz
sprzedaży biletów.
16. W Serwisie istnieje możliwość założenia konta
klienta. Podczas rejestracji dobrowolnie podaje się
swoje imię i nazwisko, adres lub ewentualne
dodatkowe informacje. Pozostawione dane będą
wykorzystywane do wystawienia faktury, a także
automatycznego wypełniania formularza podczas
kolejnych rezerwacji.
17. W każdej chwili użytkownik może aktualizować lub
usunąć swoje konto klienta, a wraz z nim zapisane
dane osobowe.
Usunięcie nie będzie dotyczyło danych osobowych
wymaganych do wykonania umowy objętych
ustawowymi terminami przechowywania.
Polityka plików “cookies”
1. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane
informatyczne przechowywane w urządzeniach
końcowych
użytkowników,
przeznaczone
do
korzystania ze stron internetowych. W szczególności
są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony
internetowej,
z
której
pochodzą,
czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz
unikalny numer.
2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych
informacji, z wyjątkiem informacji zawartych
w plikach cookies.
3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze
stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:
a) możliwości logowania i utrzymywania sesji
użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu
b) dopasowania zawartości strony internetowej do
indywidualnych preferencji użytkownika, przede
wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby
zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
c)
do
tworzenia
anonimowych
statystyk
z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.
4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów
operatora
strony
internetowej,
w
tym
w szczególności użytkowników strony internetowej,
podlegają ich własnej polityce prywatności.
5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam
danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury
i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu
danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich
wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność
z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą
o
ochronie
danych
osobowych,
ustawą
o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także
wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach
prawa wspólnotowego
6. Standardowo oprogramowanie służące do
przeglądania stron internetowych domyślnie
dopuszcza umieszczanie plików cookies na
urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te
mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki
sposób, aby blokować automatyczną obsługę
“cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej
bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na
urządzenia użytkownika.
7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień
w przeglądarce internetowej użytkownika mogą
uniemożliwić
poprawne
działanie
Stron
Internetowych. Strona internetowa Usługodawcy
używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie
Usługobiorcy
ustawień
przeglądarki
jest
równoznaczny zwyrażeniem zgody na ich użycie.
8.Instalacja plików „cookies” jest konieczna do
prawidłowego świadczenia usług na stronie
internetowej. W plikach „cookies" znajdują się

informacje
niezbędne
do
prawidłowego
funkcjonowania
strony
internetowej,
w
szczególności tych wymagających autoryzacji.
9.Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie
dostępu plików „cookies” do swojego komputera
poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej
przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości
i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są
w ustawieniach
oprogramowania
(przeglądarki
internetowej..

