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POLITYKA PRYWATNOŚCI 

1. Spółka działająca pod firmą Komunikacja Miejska Łomianki sp. z o.o. z siedzibą w Kiełpinie (05-

092) przy ul. Rolniczej 248, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000099681, NIP: 1180746143, dalej jako 

Administrator stron internetowej: https://kmlomianki.info/ (dalej odpowiednio jako „Serwis”) 

wprowadza niniejszą politykę prywatności. 

2. Postanowienia niniejszej Polityki prywatności dotyczą wszystkich osób korzystających z Serwisu 

(dalej jako: „Użytkownik”).  

3. Akceptując niniejszą Politykę prywatności, Użytkownik wyraża zgodę na to, aby korzystanie przez 

niego z Serwisu podlegało uregulowaniom Polityki prywatności. 

4. Dane osobowe Użytkowników Serwisu przetwarzane są przez Administratora zgodnie 

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) 

oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych. 

5. Administrator Serwisu wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje 

tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki cookies mogą być 

odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora. Za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego Administrator uzyskuje dostęp do informacji zawartych w plikach cookies. 

6. Pliki cookies zastosowane w Serwisie ułatwiają poruszanie się po Serwisie i korzystanie z niego. 

Administrator wykorzystuje pliki cookies analityczne, które pomagają zrozumieć na poziomie 

anonimowym, w jaki sposób Użytkownicy poruszają się po Serwisie. 

7. Administrator informuje także Użytkowników Serwisu, że istnieje możliwość konfiguracji 

przeglądarki internetowej, celem uniemożliwienia przechowywania plików cookies na 

urządzeniu końcowym Użytkownika. 

8. Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, 

poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki, programy służące w tym celu lub skorzystanie z 

odpowiednich narzędzi dostępnych w tym celu w ramach systemu operacyjnego, z którego 

korzysta Użytkownik. 

9. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies: 

a. Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek, 

b. Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/, 

c. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl, 

d. Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647, 

e. Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL, 

f. Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4027947/windows-delete-cookies. 

10. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany Polityki prywatności poprzez opublikowanie jej 

nowej treści w Serwisie. 
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