
Polityka  Prywatności  

I Ochrona danych osobowych   

1. Wszystkie Dane osobowe udostępniane przez Państwa w trakcie procedury 
rejestracyjnej na stronach serwisu internetowego Biura Usług Turystycznych 
„ORCHOWSCY” lub wprowadzane do systemu, drogą e-mailową lub telefonicznie 
będą przetwarzane tylko w celach kontaktowych z klientem lub w celu  realizacji 
umowy turystycznej z klientem przez Biuro Usług Turystycznych „ORCHOWSCY” 
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst 
jednolity Dz.U nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późniejszymi zmianami). 

2. Biuro przestrzega prawa do ochrony prywatności i gwarantuje wszystkim 
użytkownikom logującym się i rejestrującym w serwisie, że dane będą właściwie 
chronione zgodnie z przepisami prawa polskiego . Biuro posiada wprowadzaną 
Politykę  Bezpieczeństwa Informacji Ochrony Danych Osobowych i  Instrukcję 
zarządzania Systemami Informatycznymi . Wszyscy użytkownicy Serwisu pozostają 
anonimowi i tylko od ich decyzji zależy czy i kiedy zalogują się bądź zarejestrują w 
serwisie. Wypełnienie formularza rezerwacyjnego oznacza zgodę użytkownika na 
przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z obsługą klienta oraz w 
celach marketingowych. Podanie przez użytkownika portalu danych osobowych jest 
dobrowolne i związane wyłącznie z procedurą rejestracji i zakupu oferty turystycznej. 
Biuro zobowiązuje się nie ujawniać, nie odsprzedawać i nie wymieniać osobom 
trzecim danych osobowych zarejestrowanych użytkowników zgromadzonych w 
systemie w trakcie rejestracji. 

3. Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej 
realizacji   usługi. 

II Polityka cookies i innych podobnych technologii 

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji 
zawartych w plikach cookies.  

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki 
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i 
przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj 
zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na 
urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki 
cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Biuro Usług 
Turystycznych „ORCHOWSCY” w Słupcy.  

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika 
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te 
pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić 
stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;  

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy 
Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i 
zawartości;  

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik 
nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; 

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  
(session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami 
tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do 
czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania 



(przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu 
końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do 
czasu ich usunięcia przez Użytkownika.  

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w 
ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług 
wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;  

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do 
wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;  

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie 
korzystania ze stron internetowych Serwisu;  

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez 
Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie 
wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru 
czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; 

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści 
reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych 
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w 
urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym 
czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. 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). 

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą 
wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. 

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i 
wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu 
reklamodawców oraz partnerów. 

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu 
przeglądarki internetowej. 

 III Informacje zawarte w logach dostępowych  

Podobnie jak większość wydawców serwisów internetowych, zbieramy informacje dotyczące 
korzystania z serwisu internetowego Biura Usług Turystycznych „ORCHOWSCY” przez 
użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te 
wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów naszych 
serwisów internetowych, jak również w celach statystycznych, przy analizie demograficznej 
użytkowników. Stosownie do zapisu art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych obowiązujących przepisów prawa, 
możemy zostać zobowiązani do wydania informacji, w tym w szczególności numeru IP 
komputera, zawartych w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa 
organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.  

IV Kontakt 

W przypadku pytań użytkowników dotyczących stosowanej przez Biuro Usług Turystycznych 
„ORCHOWSCY” Polityki Prywatności, prosimy kierować je na adres biuro@orchowscy.pl 


