Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku
informuję, że administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego
jest firma „MbusTravel” – Mariusz Wasilewski z siedzibą w Sochaczewie, przy ulicy Bławatkowej 10, 96-500 Sochaczew
NIP: 666-141-13-64.
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (dalej Rozporządzenie 2016/679), informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu
przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.
Mbus Travel przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami
dotyczącymi ochrony danych osobowych i Regulaminem. Mbus Travel zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych
Klientów, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą,
zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu wykonania Umowy (realizacji Zamówienia), rozpatrywania
ewentualnych reklamacji oraz w celach marketingowych, w tym wysyłania informacji handlowych, wykonania
obowiązków prawnych; wystawienia i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych.
Dane osobowe Klientów przetwarzane będą przez okres realizacji Umowy (realizacji Zamówienia), maksymalnie do
upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunku prawnego lub wynikającego z innych przepisów
prawa, przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywać dane podatkowe.
Dane osobowe Klientów przetwarzane na podstawie zgody, będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody przez
Klienta.
W związku z przetwarzaniem danych do celów marketingowych, Mbus Travel dokonuje operacji profilowania Klientów,
polegających na przeanalizowaniu danych Klienta, w szczególności historii jego Zamówienia w celu przygotowania
zindywidualizowanej oferty, dostosowanej do jego potrzeb. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google
AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio
przeglądarkę. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania
możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych będą od dnia 25.05.2018 r. art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie
uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu własnych usług.
W odniesieniu do operacji profilowania Klient w każdym czasie może wnieść sprzeciw. Sprzeciw może zostać wniesiony
drogą elektroniczną na adres e-mail: mbustravel@mbustravel.pl.
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu, numerów identyfikacyjnych, adresu e-mail, a także numeru
telefonu kontaktowego, będą wykorzystywane przez Mbus Travel w celu realizacji składanych przez Klienta Zamówień
oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.
Dane osobowe w zakresie adresu e-mail, po uprzednim wyrażeniu zgody przez osobę, której dotyczą, mogą być
wykorzystywane w celu przesyłania przez Mbus Travel informacji handlowych drogą elektroniczną.
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, numeru Zamówienia, adresu, adresu e-mail, oraz numeru telefonu
kontaktowego będą udostępniane podmiotom zewnętrznym celem realizacji Umowy.
Niezależnie od treści ust. 12 dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym oraz w przypadkach
przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego zakresie z nich wynikającym oraz partnerom Mbus
Travel na podstawie odrębnych umów powierzenia przetwarzania danych.
Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do ich
przenoszenia.
W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy, Klientowi przysługuje prawo wniesienia
skargi do organu nadzoru: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
PLIKI COOKIES:
Akceptuję Serwis mbustravel.pl, który używa pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa

urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
“Cookies” (tzw. ciasteczka) są stosowane do zbierania przez Administratora informacji o Użytkownikach, czyli pliki,
zawierające dane informatyczne, w postaci plików tekstowych, które serwer zapisuje na urządzeniu końcowym
użytkownika (np. komputer, tablet, smartphone) danego Serwisu internetowego, tak by odczytać je ponownie przy
każdorazowym połączeniu się z Serwisem, z tego urządzenia końcowego w celach:
- prawidłowego działania strony, a zwłaszcza utrzymania sesji po logowaniu,
- dostosowania oferowanych usług do preferencji Użytkownika,
- zapamiętania indywidualnych preferencji Użytkownika,
- marketingowych,
- statystycznych,
- analitycznych.
Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800)
informujemy, iż podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies jest Mbus Travel
Mariusz Wasilewski. Przedmiotowe działanie odbywa się w zgodzie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności
z ustawą Prawo telekomunikacyjne, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą o ochronie danych
osobowych.
Pliki cookies są ustawiane przy “wejściu” i “wyjściu” z Serwisu, nie są wykorzystywane do identyfikacji czy ustalania
tożsamości poszczególnych użytkowników. Co ważne, pliki cookies nie niszczą systemu na danym urządzeniu
końcowym, ani nie wpływają na sposób działania urządzenia końcowego. Pliki cookies nie powodują zmian
konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych użytkowników oraz nie mają żadnego wpływu na działanie
oprogramowania zainstalowanego na tych urządzeniach.
ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES:
Dostępne przeglądarki internetowe w ustawieniach początkowych akceptują pliki cookies. Każdy użytkownik może
jednak sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na jego urządzeniu końcowym. Co do zasady, by zmienić te
ustawienia, należy skorzystać z opcji wyłączenia mechanizmu plików cookies w danej przeglądarce internetowej,
zarówno na komputerach, smartfonach, jak i innych urządzeniach. 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). Warto jednak wspomnieć, że usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania
z istotnych funkcjonalności Serwisu.
Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w wybranych przeglądarkach
internetowych:
Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647,
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL
ŚRODKI TECHNICZNE STOSOWANE PRZEZ ADMINISTRATORA
Administrator stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające
pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
INNE
Z uwagi na charakter usług realizowanych za pośrednictwem strony internetowej, Użytkownik nie ma możliwości
korzystania z usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.
Administrator będzie także rejestrował nr IP komputera, za pośrednictwem którego Użytkownik będzie korzystać z
Portalu. Administrator na podstawie powiązanej z numerem IP lokalizacji będzie optymalizował treść strony internetowej,
by była najlepiej dopasowana do potrzeb Użytkownika.

