Polityka prywatności i cookies
1. Administrator danych
Administratorem danych osób korzystających ze stron internetowych www.historyland.pl
(„Serwis”) jest PTT Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą
w Krakowie, ul. Rynek Główny 28, 31-010 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000539678, posługująca
się numerem identyfikacji podatkowej NIP: 6762483951 oraz numerem REGON: 360611621
(„HistoryLand”).

2. Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy dane użytkowników związane ze standardowym korzystaniem z Serwisu.
W chwili połączenia się przez użytkownika z Serwisem, w naszych systemach pojawia się
informacja o numerze (adresie) IP, rodzaju urządzenia użytkownika, jak również wiele
informacji dotyczących połączenia, jak:
 czas nadejścia zapytania;
 czas wysłania odpowiedzi;
 nazwa stacji użytkownika;
 informacje o przeglądarce internetowej użytkownika;
 informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji połączenia http;
 adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika, jeżeli wejście do
Serwisu nastąpiło przez to odesłanie.
Szczegółowe zasady przetwarzania danych w związku ze sprzedażą biletów lub składanymi
reklamacjami określone zostały w Regulaminie internetowej sprzedaży biletów.
3. W jakim zakresie przetwarzamy powyższe dane?
Powyższe informacje będą przetwarzane w celach technicznych związanych z zapewnieniem
prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz w celu analitycznym i statystycznym.
Na podstawie tych informacji oraz innych, posiadanych przez siebie danych, HistoryLand nie
jest w stanie zidentyfikować pojedynczego użytkownika.
Dane osobowe lub informacje dotyczące użytkowników mogą zostać udostępnione organom
lub osobom trzecim zgodnie z przepisami prawa. Możemy powierzyć przetwarzanie danych
osobowych oraz informacji dotyczących użytkowników osobom trzecim, w szczególności
w celach związanych z obsługą Serwisu.
4. Pliki cookies
W ramach Serwisu korzystamy również z plików cookies i podobnych rozwiązań. Cookies to
niewielkie pliki tekstowe, które są wysyłane przez Serwis do urządzenia użytkownika
i zapisywane w jego pamięci.
Posługujemy się plikami cookies m.in. w celu:
 zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu;





dostosowania Serwisu do potrzeb użytkownika, w tym poprzez zapamiętanie jego
ustawień i preferencji;
dostarczania reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika –
w tym wyświetlanych na innych stronach internetowych;
statystycznym i analitycznym.

Cookies używają też narzędzia, które wykorzystujemy w ramach Serwisu, tj. Google Analytics
(Polityka prywatności – tutaj http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html) oraz
Facebook
(Zasady
stosowania
plików
cookie
–
tutaj
https://www.facebook.com/policies/cookies/).
Na podstawie tych informacji oraz innych, posiadanych przez siebie danych, HistoryLand nie
jest w stanie zidentyfikować pojedynczego użytkownika.
W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych
ustawień oznacza akceptację cookies.
Poziom ochrony przed cookies ustawia się w każdej przeglądarce. Dokładne informacje na ten
temat można uzyskać, korzystając z funkcji Pomoc w przeglądarce lub odwiedzając stronę
internetową http://www.allaboutcookies.org.
Informacje o zarządzaniu plikami cookie znajdziesz:
 dla przeglądarki Firefox – tutaj https://support.mozilla.org/t5/Cookies-andcache/W%C5%82%C4%85czanie-iwy%C5%82%C4%85czanie-obs%C5%82ugiciasteczek/ta-p/16511
 dla
przeglądarki
Chrome
–
tutaj
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
 dla przeglądarki Internet Explorer – tutaj https://support.microsoft.com/plpl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
 dla przeglądarki Safari; urządzenia mobilne - tutaj https://support.apple.com/plpl/HT201265, system Mac – tutaj https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=pl_PL
 dla przeglądarki Opera – tutaj http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
Zablokowanie wszystkich plików cookie z Serwisu może spowodować trudności w działaniu
lub zupełnie uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu.
5. Postanowienia końcowe
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z Serwisu. Każda osoba ma
prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, zwracając się
w tym celu do HistoryLandu.
Niniejsza Polityka prywatności i cookies może zostać zmieniona poprzez opublikowanie nowej
wersji w Serwisie z wyprzedzeniem.
Obecna wersja Polityki prywatności i cookies obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.
Wszelkie pytania i uwagi dotyczące Polityki prywatności i cookies powinny być kierowane do
HistoryLandu listownie na adres plac Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków
z dopiskiem „Polityka prywatności”.

