POLITYKA PRYWATNOŚCI
Czym są ciasteczka?
Ciasteczka (ang. cookies) – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer
WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku).
Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych
jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w
przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania,
reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.
Polityka ciasteczek.
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji
zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i
przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zawierają
nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na
urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki
cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu zakexpress.com.pl.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:


dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te
pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić
stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;



tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób
Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich
struktury i zawartości;
W ramach Serwisu stosowane są „stałe” pliki cookies - przechowywane są w
urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików
cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących
plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki
sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach
przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w
urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach
obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki
internetowej).
Informujemy, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre
funkcjonalności

dostępne

na

stronach

internetowych

Serwisu.

Przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych Przewoźnik informuje , iż:


a) Administratorem danych osobowych pasażerów jest Biuro Usług Turystycznych
Żak Tourist sp. z o.o., ul. Rybacka 2, 16-300 Augustów



b) Dane osobowe pasażerów nie będą przetwarzane w celach marketingowych
(chyba że klient wyrazi na to zgodę) i nie będą udostępniane innym odbiorcom.



c) Pasażer posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.



d) Dane są przetwarzane jedynie w celu i zakresie koniecznym do realizacji umowy
przewozu (tj. nabycia biletu za pośrednictwem Internetu), a odbiorcami danych są
jedynie osoby odpowiedzialne za realizację umowy ze strony Przewoźnika.



e) Podanie danych osobowych jest dobrowolne (nie istnieje prawny obowiązek ich
podania). Jednakże nie podanie adresu e-mail uniemożliwia zakup biletu przez
Internet..
Postanowienie końcowe
Niezależnie od obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu na Przewoźniku
spoczywają wszelkie obowiązki, a podróżnemu przysługują wszelkie uprawnienia,
wynikające z przepisów prawa, a w szczególności z ustawy z dnia 15 listopada
1984r. Prawo przewozowe oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) NR 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczącego praw pasażerów w
transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr
2006/2004.

