POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES
Wykorzystanie cookies
Niniejsza Polityka dotycząca plików cookie została zaktualizowana 31 marca 2021 r.
1. Wprowadzenie
Nasza strona internetowa https://www.panbilet.pl/ (dalej: „serwis”) wykorzystuje pliki cookies i inne
pokrewne technologie (dla wygody wszystkie technologie określane są jako „cookies”). Pliki cookie
są również umieszczane przez zaangażowane przez nas strony trzecie. W poniższym dokumencie
informujemy o stosowaniu plików cookie na naszej stronie internetowej.
2. Co to są pliki cookie?
Cookie to mały, prosty plik, który jest wysyłany wraz ze stronami tej witryny i przechowywany przez
Twoją przeglądarkę na dysku twardym Twojego komputera lub innego urządzenia. Informacje w nich
przechowywane mogą zostać zwrócone na nasze serwery lub na serwery odpowiednich stron trzecich
podczas kolejnej wizyty.
3. Co to są skrypty?
Skrypt to fragment kodu programu, który służy do prawidłowego i interaktywnego działania naszej
witryny internetowej. Ten kod jest wykonywany na naszym serwerze lub na Twoim urządzeniu.
4. Zgody
Kiedy odwiedzasz naszą witrynę po raz pierwszy, pokażemy Ci wyskakujące okienko z wyjaśnieniem
dotyczącym plików cookie. Po kliknięciu „ZAPISZE PREFERENCJE” wyrażasz zgodę na używanie
przez nas kategorii plików cookie i wtyczek, które wybrałeś w wyskakującym okienku, zgodnie z
opisem w niniejszej Polityce dotyczącej plików cookie. Możesz wyłączyć korzystanie z plików cookie
za pomocą przeglądarki, ale pamiętaj, że nasza strona może przestać działać poprawnie.
4.1 Zarządzaj ustawieniami zgody:
Funkcjonalne
Analityczne
Marketingowe
Pliki stron trzecich
5. Cookies
5.1 Techniczne lub funkcjonalne pliki cookie
Niektóre pliki cookie zapewniają prawidłowe działanie niektórych części witryny oraz znajomość
preferencji użytkownika. Umieszczając funkcjonalne pliki cookie, ułatwiamy Ci odwiedzanie naszej
strony internetowej. W ten sposób nie musisz wielokrotnie wprowadzać tych samych informacji
podczas odwiedzania naszej strony internetowej i na przykład, artykuły pozostają w Twoim koszyku
do momentu zapłaty. Możemy umieszczać te pliki cookie bez Twojej zgody.

5.2 Analityczne pliki cookies
Analityczne pliki cookies
Są one używane we współpracy z naszymi partnerami analitycznymi do zbierania informacji o
korzystaniu z witryny, takich jak odwiedzane strony, źródła ruchu i inne pomiary witryny.
Google Analytics
Google Analytics zbiera informacje, które raportują trendy w witrynie bez identyfikowania
poszczególnych odwiedzających. Te pliki cookie śledzą informacje, takie jak czas wizyty, czy
odwiedzający był wcześniej na stronie i która witryna odesłała gościa do strony internetowej.
Przetwarzanie
Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj Google Analytics Privacy Statement.
Facebook Analytics
Facebook Analytics zbiera informacje, które raportują trendy w witrynie bez identyfikowania
poszczególnych odwiedzających. Te pliki cookie śledzą informacje, takie jak czas wizyty, czy
odwiedzający był wcześniej na stronie i która witryna odesłała gościa do strony internetowej.
Przetwarzanie
Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj Facebook Privacy Statement.
5.3 Marketingowe pliki cookies
Marketingowe pliki cookie służą do śledzenia odwiedzających w witrynach internetowych. Celem jest
wyświetlanie reklam, które są trafne dla indywidualnego użytkownika, a tym samym bardziej
wartościowe dla wydawców i reklamodawców zewnętrznych.
Google Analytics
Wykorzystywane przez Google Analytics do rejestrowania i raportowania działań użytkownika
serwisu internetowego po obejrzeniu lub kliknięciu jednej z reklam reklamodawcy w celu pomiaru
skuteczności reklamy i przedstawienia użytkownikowi ukierunkowanych reklam.
Przetwarzanie
Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj Google Analytics Privacy Statement.
Facebook Analytics
Wykorzystywane przez Facebook Analytics do rejestrowania i raportowania działań użytkownika
serwisu internetowego po obejrzeniu lub kliknięciu jednej z reklam reklamodawcy w celu pomiaru
skuteczności reklamy i przedstawienia użytkownikowi ukierunkowanych reklam.
Przetwarzanie
Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj Facebook Privacy Statement.

5.4 Pliki stron trzecich
Pliki cookie stron trzecich
Te pliki cookie pomagają nam dotrzeć do Ciebie za pośrednictwem innych witryn za pośrednictwem
komunikacji marketingowej i specjalnych ofert.
Google Analytics
Przetwarzanie
Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj Google Analytics Privacy Statement.
Facebook Analytics
Przetwarzanie
Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj Facebook Privacy Statement.
6. Twoje prawa w zakresie danych osobowych
Przysługują Ci następujące prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych:
Masz prawo wiedzieć, dlaczego potrzebne są Twoje dane osobowe, co się z nimi stanie i jak długo
będą przechowywane.
Prawo dostępu: Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, które są nam znane.
Prawo do sprostowania: masz prawo do uzupełniania, poprawiania, usuwania lub blokowania swoich
danych osobowych w dowolnym momencie.
Jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych, przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody i
usunięcia Twoich danych osobowych.
Prawo do przenoszenia danych: masz prawo zażądać wszystkich swoich danych osobowych od
administratora i przenieść je w całości do innego administratora.
Prawo do sprzeciwu: możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych. Przestrzegamy tego, chyba
że istnieją uzasadnione podstawy do przetwarzania.
Aby skorzystać z tych praw, skontaktuj się z nami. Proszę zapoznać się z danymi kontaktowymi na
dole niniejszej Polityki plików cookie. Jeśli masz skargę dotyczącą sposobu, w jaki postępujemy z
Twoimi danymi, chcielibyśmy usłyszeć od Ciebie, ale masz również prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego (Organu Ochrony Danych).
7. Włączanie / wyłączanie i usuwanie plików cookies
Możesz użyć przeglądarki internetowej, aby automatycznie lub ręcznie usunąć pliki cookie. Możesz
również określić, że niektóre pliki cookie mogą nie być umieszczane. Inną możliwością jest zmiana
ustawień Twojej przeglądarki internetowej tak, aby otrzymywać informację o każdym umieszczeniu
pliku cookie. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych opcji, zapoznaj się z instrukcjami w sekcji
Pomoc przeglądarki.
Należy pamiętać, że nasza strona internetowa może nie działać poprawnie, jeśli wszystkie pliki cookie
są wyłączone. Jeśli usuniesz pliki cookie w swojej przeglądarce, zostaną one ponownie umieszczone
po wyrażeniu zgody, gdy ponownie odwiedzisz nasze witryny.

8. Dane kontaktowe
W przypadku pytań i / lub komentarzy dotyczących naszej Polityki plików cookie i niniejszego
oświadczenia prosimy o kontakt, korzystając z następujących danych kontaktowych:
PanBilet Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Własna 6, 75-377 Koszalin,
tel. +48 572 259 066 od 8:00 do 17:00, kontakt@panbilet.pl
NIP: 6692547165, REGON: 380386456, KRS 0000734740,
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy

