W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) informujemy, iż niniejsza polityka
prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych
przekazanych przez osoby fizyczne (zwane dalej Użytkownikami) w związku z
rzeczywistym lub potencjalnym korzystaniem przez nie z usług z „Eco-bus przewozy
międzynarodowe osób” a także z przeglądu strony internetowej www.eco-bus.pl
Administratorem Pani/Pana danych osobowych wysyłanych poprzez formularz lub
SMS na podane numery telefonów na stronie „Eco-bus przewozy międzynarodowe
osób” są następujące firmy:
1. F.H.U ECO-BUS Marek Rybiałek, Olbrachcice 4, 42-265 Dąbrowa Zielona
NIP 9490333965
2. ECO-BUS Stanisław Wierzbicki, Św. Wojciecha 34B/7, 57-300 Kłodzko
NIP 8871353987
3. ECO-BUS Klaudia Michalak-Wierzbicka, Boguszyn 32g, 57-300 Kłodzko
NIP8831648297

Wszelkie kwestie związane z danymi osobowymi, w tym w szczególności zapytania i
wnioski należy kierować na adres e-mail: eco-bus@eco-bus.pl
Jak pozyskujemy informacje:
„Eco-bus przewozy międzynarodowe osób” reprezentowane przez następujące firmy
F.H.U ECO-BUS Marek Rybiałek, ECO-BUS Stanisław Wierzbicki, ECO-BUS
Klaudia Michalak-Wierzbicka, pozyskują informacje dobrowolnie podane przez
użytkownika, przy czym pozyskiwanie tych danych następuje w poniżej podanych
formach:
a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
b. Poprzez korespondencję elektroniczną, telefoniczną, SMS
c. na serwisach
transportowe,

transakcyjnych

kojarzących

i

obsługujących

zlecenia

d. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw.
"ciasteczka"),
2. Eco-bus przewozy międzynarodowe osób reprezentowane przez F.H.U ECOBUS Marek Rybiałek, ECO-BUS Stanisław Wierzbicki, ECO-BUS Klaudia
Michalak-Wierzbicka, mogą gromadzić informacje o parametrach połączenia
(oznaczenie czasu, adres IP).
Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego:
Rezerwując bilet on-line, poprzez kontakt telefoniczny lub SMS klient dobrowolnie
wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celu
realizacji zamówienia przewozu. Dane te nie będą przetwarzane ani wykorzystywane
w żadnym innym celu.

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez
wysłanie wiadomości e-mail na adres eco-bus@eco-bus.pl. Informujemy, że nie
jesteście Państwo profilowani. Państwa dane nie będą przekazywane osobom
trzecim ani udostępniane innym organizacjom niż te wymienione wyżej a
reprezentujące „Eco-bus przewozy międzynarodowe osób”.
Formularz kontaktowy
Wysyłając zapytanie w formularzu kontaktowym wyrażają Państwo zgodę na
przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania treści informacji handlowej na
adres e-mail podany powyżej w formularzu kontaktowym (eco-bus@eco-bus.pl)
Z kim dzielimy się danymi
1. Dane osobowe wykorzystujemy tylko w celu rezerwacji biletów. Dane te nie
będą przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
2. Dane podane w formularzach mogą być przekazane:
a. w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza lub innego źródła
kontaktu, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia usługi
transportowej lub kontaktu handlowego.
b. w wykonaniu obowiązku udzielania informacji zebranych przez Eco-bus
przewozy międzynarodowe osób reprezentowane przez F.H.U ECO-BUS
Marek Rybiałek, ECO-BUS Stanisław Wierzbicki, ECO-BUS Klaudia
Michalak-Wierzbicka, upoważnionym organom na podstawie zgodnych z
prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
Jak długo przechowujemy twoje dane
Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy
są), przechowujemy przez 6 miesięcy od daty ich wprowadzenia. Każdy użytkownik
może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej
chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy
strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.
Prawa klienta do administrowania swoimi danymi
Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz
zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych
osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez
ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych
osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy
zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo
bezpieczeństwa.

Polityka plików cookies

1. Strona internetowa www.eco-bus.pl korzysta z plików cookies. Pliki cookies to
niewielkie pliki tekstowe przechowywane w urządzeniach końcowych
użytkowników pozwalające prawidłowo wyświetlić zawartość oglądanej strony.
2. Strona internetowa www.eco-bus.pl nie zbiera automatycznie żadnych danych z
wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas korzystania z witryny.
3. Użytkownicy mogą samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików cookies za
pomocą mechanizmów wbudowanych w używane oprogramowanie służące do
przeglądania stron www.
4. www.eco-bus.pl wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
a. Obsługa logowania – weryfikacja połączenia między użytkownikiem a
serwerem.
b. Statystyka – budowanie anonimowych statystyk odwiedzin naszego
serwisu.

Postanowienia końcowe
1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności z ważnej
przyczyny, w szczególności w przypadku:
a. konieczności dostosowania Polityki Prywatności do przepisów prawa lub
decyzji i orzeczeń sądów lub organów władzy publicznej;
b. zmiany funkcjonalności strony internetowej;
c. zmiany danych, w tym nazw, adresów, numerów identyfikacyjnych,
zamieszczonych w Polityce Prywatności;
d. poprawy obsługi Użytkowników
2. Zmieniona Polityka Prywatności zostaje umieszczona każdorazowo na stronie
www.eco-bus.pl i jest wiążąca dla Użytkownika, który nie zrezygnuje z
korzystania z naszych usług lub nie cofnie zgody na przetwarzanie danych
osobowych przed datą wejścia w życie zmienionej Polityki Prywatności.
3. Zmiana Polityki Prywatności nie wpływa na przetwarzanie danych osobowych
zrealizowane przed dokonaniem tej zmiany.

