Polityka plików cookies lub innych podobnych technologii
I
[Informacje ogólne]
1.

2.

3.

Operatorem strony internetowej pod adresem www.mda.malopolska.pl (dalej: ,,Strona’’) jest
spółka Małopolskie Dworce Autobusowe S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Mosiężnicza 3,
31-547 Kraków (dalej: ,,Operator Strony’’). Strona gromadzi w sposób zautomatyzowany
informacje zawarte w plikach cookies.
Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika Strony przez
odwiedzaną witrynę internetową. Są one powszechnie stosowane w celu usprawnienia działania
stron internetowych lub zwiększenia ich wydajności, a także w celu dostarczenia informacji
operatorowi Strony. Pliki cookies nie prowadzą do identyfikacji użytkowników Strony oraz nie
służą do ustalania ich tożsamości.
Korzystając z tej Strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies.
II
[Cele przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies]

1.

2.

Operator Strony stosuje następujące rodzaje plików cookies:
1) Niezbędne pliki cookies – ten rodzaj cookies jest niezbędny do funkcjonowania Strony i jest
zazwyczaj używany w odpowiedzi na działania podejmowane przez użytkownika takie jak:
ustawienie opcji prywatności, logowanie się lub wypełnienie formularzy. Użytkownik może
zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak aby je zablokować, jednak Strony nie będzie
wtedy funkcjonowała prawidłowo;
2) Analityczne pliki cookies - ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać
informacje o źródłach ruchu Użytkowników na Stronie. Blokada tego rodzaju plików
cookies spowoduje, że nie będziemy mogli monitorować jej wydajności;
3) Funkcjonalne pliki cookies - ten rodzaj cookies pozwala na poprawę efektywności
prowadzonych działań marketingowych;
4) Stałe pliki cookies- ten rodzaj cookies zapewnia miedzy innymi optymalną nawigację,
zapamiętuje układ treści, wybraną rozdzielczość, co ułatwia korzystanie ze Strony.
Operator Strony przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji zawartych w plikach cookies
w następujących celach:
1)
opracowania statystyk pomagających ustalić preferencje Użytkownika w zakresie
korzystania ze Strony, co pozwala na ulepszenie zawartości oraz struktury Strony;
2)
opracowania statystyk oglądalności oraz popularności Strony;
3)
zapisywania oraz analizowania statystyk z wykorzystaniem Google Analytics.
III
[Zarządzanie plikami cookies]

1.

Użytkownik ma możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do
informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej,
z tym zastrzeżeniem, iż usunięcie lub zablokowanie plików cookies może mieć wpływ
na funkcjonalności i komfort użytkowania.

Strona 1 z 2

2.

3.

Wskazówki dotyczące sposobu kontrolowania plików cookies w popularnych przeglądarkach
znajdują się poniżej:
1)
Mozilla Firefox
2)
Google Chrome
3)
Internet Explorer 7 i 8
4)
Internet Explorer 9 i 10
5)
Opera
6)
Safari
W uzupełnieniu ust. 2, Operator Strony z uwagi na liczbę rozwiązań technologicznych, nie
posiada możliwości zawarcia kompleksowej informacji na temat określania warunków
przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookie za pomocą ustawień wszystkich
dostępnych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i oprogramowania zainstalowanego
w urządzeniu.
IV
[Kompleksowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych]

Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Operatora Strony znajdują
się również w:
1)
Polityce prywatności;
2)
Klauzuli informacyjna w sprawie przetwarzania danych osobowych osób składających skargi
i reklamacje.
V
[Inspektor Ochrony Danych]
W każdym przypadku osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się bezpośrednio z inspektorem
ochrony danych Operatora:
1)
e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej: iodo@mda.malopolska.pl
2)
na wyżej wymieniony adres korespondencyjny z dopiskiem: Inspektor ochrony danych.
VI
[Zmiany polityki cookies]
Polityka cookies może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami Operatora
Strony w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji użytkownikom dotyczącej ich danych
osobowych i informacji o nich. O wszelkich zmianach polityki cookies użytkownicy zostaną
poinformowani na Stronie.
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