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1. Wstęp
Niniejsza Polityka dotycząca plików cookie dostarcza informacji o plikach cookie i innych
podobnych technologiach (zwanych dalej „pliki cookie”), które są używane na naszej stronie
internetowej („Witryna”) i aplikacji mobilnej („Aplikacja”), zwanych dalej „Zasobami”, dzięki
czemu możesz lepiej zrozumieć korzystanie z plików cookie podczas nawigacji i wyrazić na
nie zgodę.

2. Kto jest administratorem Twoich
danych?

W przypadku gdy niniejsza polityka używa terminów takich jak „przedsiębiorstwo”, „my”,
„nas”, „nam”, „naszym”, „naszych”, „naszymi” lub „administrator danych”, odnosi się ona
do:

BravoNext, S.A., szwajcarskiej spółki należącej do grupy lastminute.com, wpisanej do
rejestru przedsiębiorców kantonu Ticino pod nr. CHE - 115.704.228 z siedzibą pod adresem
Vicolo de’ Calvi 2 – 6830 Chiasso, Szwajcaria, która jest administratorem danych
osobowych Użytkowników lub Klientów w ramach niniejszej Polityki plików cookie.

My, będąc podmiotem mającym siedzibę w Szwajcarii, podlegamy szwajcarskiemu prawu
dotyczącemu ochrony danych osobowych. W związku z tym zobowiązujemy się do
przestrzegania obowiązków nałożonych przez szwajcarską ustawę o ochronie danych



osobowych z dnia 19 czerwca 1992 r. („FADP”). W tym samym duchu informujemy naszych
Użytkowników i Klientów, że decyzja Komisji z dnia 26 lipca 2000 r. zgodnie z dyrektywą
95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej w sprawie odpowiedniego poziomu
ochrony danych osobowych w Szwajcarii rozstrzyga, że w Szwajcarii przepisy gwarantują
odpowiedni poziom ochrony zgodnie z dyrektywą 95/46/WE.

3. Czym są pliki cookie i inne podobne
technologie?

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze, dysku twardym,
smartfonie lub tablecie (zwanymi dalej „Urządzeniem”). Pliki te przechowują niewielką ilość
danych na Twój temat i umożliwiają serwerowi dostarczanie na Twoje urządzenie treści
strony dostosowanych do Twoich potrzeb.

Kiedy używasz naszych zasobów, możemy również korzystać z innych podobnych
technologii określanych jako „tagi” (takie jak „piksele śledzące” lub „skrypt”), „lokalna pamięć
masowa HTML5”, „sygnały nawigacyjne” lub „wtyczki”, a także „zestawy programistyczne”
(SDK) i techniki odcisków palców, które są w szczególności technologiami, które
przechowują lub uzyskują dostęp do informacji na Twoim urządzeniu w celu ich identyfikacji,
aby można było analizować wizyty w witrynie lub w aplikacji.

Te podobne technologie mogą być również używane wraz z plikami cookie, aby umożliwić
przechowywanie informacji na urządzeniu lub przesyłanie ich do i z urządzenia używanego
do uzyskiwania dostępu do naszych zasobów.

Ponieważ stosujemy pliki cookie i inne podobne technologie opisane powyżej, to jeśli
powrócisz do korzystania z naszych zasobów, technologie te będą potrafiły to odczytać
i rozpoznać. Wykorzystujemy je przede wszystkim do funkcjonowania lub poprawy sposobu
działania naszej witryny, lub aplikacji, a także do dostarczania właścicielowi witryny
informacji biznesowych i marketingowych.

4. Upoważnienie do korzystania z plików
cookie w naszej witrynie lub aplikacji

Zgodnie z informacją o wykorzystaniu plików cookie pojawiającą się na głównej stronie
naszej witryny (lub przed rozpoczęciem korzystania z naszych aplikacji) i z naszą Polityką
dotyczącą plików cookie zgadzasz się, że jeśli klikniesz przycisk „Akceptuj wszystkie” lub
„Zezwalaj na wszystkie” naszego banera cookie, wyrazisz tym samym zgodę na korzystanie
z plików cookie opisanych w niniejszym dokumencie, z wyjątkiem zakresu, w jakim
ustawiasz swoje preferencje w obszarze „Przejrzyj ustawienia” lub modyfikujesz ustawienia
swojej przeglądarki, aby wyłączyć ich używanie.



5. Jakie kategorie Twoich danych
gromadzimy i wykorzystujemy?
Podczas odwiedzania witryny i korzystania z naszej usługi porównawczej lub podczas
uzyskiwania dostępu do naszych aplikacji (Ty jako „Użytkownik”) gromadzone są
następujące kategorie danych osobowych:

● Informacje o Twoich odwiedzinach i korzystaniu z witryny lub naszych usług, takie jak
informacje o urządzeniu i przeglądarce, z której korzystasz, adres IP lub nazwy domen
komputerów podłączonych do witryn, jednolite identyfikatory zasobów dla żądań, czas
żądania, metoda użyta do przesłania żądania do serwera, rozmiar archiwum uzyskanego
w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi udzielonej przez serwer
(poprawność, błąd itp.) i inne parametry związane z systemem operacyjnym i używanym
środowiskiem komputerowym, data i godzina odwiedzin, czas trwania wizyty, źródło
odesłania i ścieżki nawigacji na stronie internetowej oraz interakcje w witrynie, w tym
usługi i oferty, które Cię interesują. Pamiętaj, że możemy powiązać te informacje z Twoim
kontem.

Zapoznaj się z poniższą klauzulą niniejszej Polityki, aby uzyskać więcej informacji na temat
celów, dla których gromadzimy i wykorzystujemy te informacje.

6. Rodzaje plików cookie używanych
w naszej witrynie

6.1. Rodzaje plików cookie według podmiotu zarządzającego

W zależności od tego, jaki podmiot zarządza stroną internetową lub domeną, z której pliki
cookie są ustawiane i przetwarzane, możemy wymienić następujące rodzaje plików cookie:

● Własne pliki cookie: są one wysyłane na Twoje urządzenie ze strony internetowej lub
domeny zarządzanej przez nas i z której świadczona jest żądana usługa.

● Pliki cookie stron trzecich: są one wysyłane na Twoje urządzenie ze strony
internetowej lub domeny innej niż ta, którą odwiedzasz. Te strony internetowe lub
domeny są zarządzane nie przez nas, a przez oddzielny podmiot, który przetwarza dane
uzyskane za pomocą plików cookie.

6.2. Rodzaje plików cookie w zależności od czasu Twojego połączenia:

W zależności od czasu Twojej aktywności na urządzeniu, dostępne są następujące rodzaje
plików cookie:

● Sesyjne pliki cookie: mają na celu otrzymywanie i przechowywanie danych podczas
korzystania z witryny. Te pliki cookie po zamknięciu sesji przeglądarki lub witryny nie są
przechowywane na Twoim urządzeniu.



● Trwałe pliki cookie: tego typu pliki cookie są przechowywane na Twoim urządzeniu
i mogą być dostępne i przetwarzane po opuszczeniu witryny, a także podczas nawigacji
po niej przez z góry określony czas. Pliki cookie pozostają na dysku twardym do
momentu osiągnięcia daty wygaśnięcia. Maksymalny czas korzystania z trwałych plików
cookie w naszej witrynie wynosi rok. W tym momencie przeglądarka usunie pliki cookie
z dysku twardego.

6.3. Rodzaje plików cookie i innych podobnych technologii według ich przeznaczenia

Pliki cookie i inne podobne technologie (zwane łącznie „plikami cookie”) można pogrupować
w następujący sposób:

● Techniczne pliki cookie: te pliki cookie są absolutnie niezbędne do działania
i przeglądania naszej witryny lub aplikacji. Umożliwiają też korzystanie z różnych funkcji.
Bez nich nie możesz na przykład korzystać z narzędzi służących do wyszukiwania
i porównywania, utrzymywać preferencji walutowych, logować się ani korzystać z konta
osobistego czy usług rezerwacyjnych. Używamy tych plików cookie również do pomiaru
statystyk ruchu i wydajności różnych wersji tej samej strony internetowej (powszechnie
nazywanych „testami A/B”) w celu wykrycia problemów z nawigacją i uporządkowania
treści, a także w celach bezpieczeństwa.

● Pliki cookie związane z personalizacją, reklamą i remarketingiem: te pliki cookie są
wykorzystywane do gromadzenia i przetwarzania informacji o tym, jak korzystasz
z naszych usług lub treści i jakie masz interakcje z reklamami, na przykład poprzez
kliknięcie reklamy lub dokonanie zakupu. Wykorzystuje i gromadzi się je w celu
późniejszego zbudowania Twojego profilu lub profilu Twoich zainteresowań, aby
wyświetlać w miarę upływu czasu istotne dla Ciebie spersonalizowane reklamy lub treści
w naszych zasobach, lub w innych kontekstach, takich jak inne strony internetowe lub
aplikacje. Zazwyczaj zawartość strony internetowej lub aplikacji służy do gromadzenia
informacji na temat Twoich zainteresowań, które zdecydują o wyborze przyszłych reklam
i treści.
W tym celu możemy również korzystać z usług, które w naszym imieniu są świadczone
przez podmiot zewnętrzny w celu gromadzenia danych lub publikowania reklam, gdy
korzystasz z naszych zasobów, aby wyświetlać reklamy o interesujących Cię produktach
i usługach.

● Pliki cookie służące do pomiaru: te pliki cookie są wykorzystywane do gromadzenia
informacji o tym, jak korzystasz z treści dostarczonych przez podmioty zewnętrzne oraz,
w połączeniu z wcześniej zebranymi informacjami wykorzystywanymi do pomiaru,
zrozumienia i raportowania sposobu, w jaki korzystasz z usług przez nie świadczonych.
Nie obejmuje to personalizacji, takiej jak gromadzenie informacji o korzystaniu przez
Ciebie z tej usługi w celu późniejszego personalizowania dla Ciebie treści lub reklam
w innych kontekstach, takich jak inne usługi, inne strony internetowe lub aplikacje.

● Wybór reklam sprzedawców, dostawa, raportowanie: gromadzenie i przetwarzanie
informacji przez podmioty zewnętrzne, które umieszczają pliki cookie i inne technologie
śledzenia w naszych zasobach, a także łączenie ich z wcześniej zgromadzonymi
informacjami w celu wyboru i dostarczania reklam dostosowanych do Twoich potrzeb
oraz w celu pomiaru dostarczania i oceniania skuteczności takich reklam. Obejmuje to
wykorzystanie wcześniej zebranych informacji o Twoich zainteresowaniach w celu



wybrania reklam, przetwarzanie danych o tym, jakie reklamy zostały wyświetlone, jak
często były wyświetlane, kiedy i gdzie zostały wyświetlone oraz czy były przez Ciebie
podjęte jakieś działania związane z reklamą, w tym na przykład kliknięcie reklamy lub
dokonanie zakupu. Może to obejmować personalizację, czyli gromadzenie
i przetwarzanie informacji o Twoich zainteresowaniach w celu późniejszego
personalizowania reklam lub treści w innych kontekstach, takich jak inne strony
internetowe lub aplikacje. Przedsiębiorstwa te nie gromadzą jednak informacji, które
można bezpośrednio zidentyfikować, takich jak imię i nazwisko, adres pocztowy, adres
e-mail lub numer telefonu. Te pliki cookie są „plikami cookie stron trzecich”. Nie są one
zarządzane przez nas i ze względu na sposób ich działania nie mamy do nich dostępu.
Nie jesteśmy również odpowiedzialni za ich zarządzanie lub cel. Art. 7 niniejszej Polityki
dotyczącej plików cookie zawiera więcej informacji na temat tego, kim są ci sprzedawcy,
celu przetwarzania plików cookie oraz mechanizmu rezygnacji.

● Pliki cookie portali społecznościowych: te pliki cookie umożliwiają Ci udostępnianie
treści naszej witryny i korzystanie z funkcji „Lubię to” na portalach społecznościowych,
takich jak Facebook, Twitter, YouTube itp. Pozwalają one również na interakcję
z zawartością każdej odrębnej platformy. Sposób wykorzystywania tych plików cookie
i gromadzone informacje podlegają polityce prywatności każdej platformy
społecznościowej, którą można znaleźć na liście poniżej w artykule 7 naszej Polityki
dotyczącej plików cookie.

● Przekazywanie danych do państw trzecich: te pliki cookie umożliwiają przekazywanie
Twoich danych osobowych do państw trzecich, które nie zapewniają odpowiedniego
poziomu ochrony praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych, w tym do państw, które nie są objęte decyzją stwierdzającą odpowiedni
stopień ochrony i w których niektóre programy krajowe poza UE mogą umożliwiać
władzom publicznym dostęp do Twoich danych osobowych. Więcej informacji na temat
przekazywania danych do państw trzecich nieobjętych decyzją stwierdzającą odpowiedni
stopień ochrony możesz znaleźć tutaj.

Cel przekazania: podmioty zewnętrzne mające siedzibę w krajach trzecich mogą
gromadzić dane osobowe za pomocą plików cookie lub innych technologii śledzenia, gdy
odwiedzasz naszą witrynę, w celu kierowania do Ciebie spersonalizowanych reklam. 

Rodzaj przesyłanych danych:  informacje o Twoich odwiedzinach i korzystaniu
z witryny lub naszych usług, takich jak informacje o urządzeniu i przeglądarce, z której
korzystasz, adres IP lub nazwy domen komputerów podłączonych do witryn, jednolite
identyfikatory zasobów dla żądań, czas żądania, metoda użyta do przesłania żądania do
serwera, rozmiar archiwum uzyskanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący
status odpowiedzi udzielonej przez serwer (poprawność, błąd itp.) oraz inne parametry
związane z systemem operacyjnym i używanym środowiskiem komputerowym, data
i godzina odwiedzin, czas trwania wizyty, źródło odesłania i ścieżki nawigacji na stronie
internetowej oraz interakcje w witrynie, w tym usługi i oferty, które Cię interesują. 

Tożsamość lub kategorie odbiorców: dane mogą być przekazywane dostawcom
technologii reklamowych i innym podmiotom, które umieszczają swoje pliki cookie lub
inne technologie w naszych zasobach, które mają siedzibę w krajach trzecich i które
działają w zakresie udostępniania opcji kierowania reklam. Listę tych podmiotów
znajdziesz w artykule 7 niniejszej Polityki dotyczącej plików cookie.



Ryzyko przekazania: 

– w odniesieniu do przekazania danych do USA, orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej w sprawie C-311/18 z 16 lipca 2020 r. (Data Protection Commissioner
przeciwko Facebook Ireland Ltd i Maximillian Schrems) unieważniło Tarczę Prywatności
UE–USA. Trybunał Sprawiedliwości UE podkreślił, że wymogi prawa krajowego USA,
a w szczególności niektóre programy umożliwiające władzom publicznym Stanów
Zjednoczonych dostęp do danych osobowych przekazywanych z UE do USA w celach
bezpieczeństwa narodowego skutkują ograniczeniami w zakresie ochrony danych
osobowych, które nie są objęte przepisami w sposób spełniający wymogi zasadniczo
równoważne z wymogami prawa UE, oraz że przepisy te nie przyznają osobom, których
dane dotyczą, uprawnień do podejmowania przed sądem odpowiednich działań
prawnych przeciwko władzom USA.

Podstawa prawna przekazywania danych: Twoja wyraźna zgoda, jeśli została
udzielona (art. 49 RODO ust. 1 lit. a);

- w odniesieniu do przekazywania danych do Australii: takie przekazanie nie zapewnia
odpowiedniego poziomu ochrony danych uznawanego przez UE. Przekazywanie danych
do tego kraju wymaga użycia odpowiednich narzędzi. W tym kraju obowiązują przepisy
dotyczące ochrony danych i istnieje niezależny organ ochrony danych akredytowany
podczas międzynarodowej konferencji komisarzy ds. ochrony danych i prywatności
(www.oaic.gov.au);

Podstawa prawna przekazywania danych: Twoja wyraźna zgoda, jeśli została
udzielona (art. 49 RODO ust. 1 lit. a);

- w odniesieniu do przekazywania danych do Singapuru: niezależnie od obowiązujących
przepisów ogólnych dotyczących ochrony danych lub przepisów szczególnych
przekazywanie danych do tego kraju nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony
danych uznawanego przez UE. Przekazywanie danych do tego kraju wymaga użycia
odpowiednich narzędzi (https://www.pdpc.gov.sg/);

Podstawa prawna przekazywania danych: Twoja wyraźna zgoda, jeśli została
udzielona (art. 49 RODO ust. 1 lit. a);

- w odniesieniu do przekazywania danych do Tajlandii: niezależnie od obowiązujących
przepisów ogólnych dotyczących ochrony danych lub przepisów szczególnych
przekazywanie danych do tego kraju nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony
danych uznawanego przez UE. Przekazywanie danych do tego kraju wymaga użycia
odpowiednich narzędzi (komisja ds. ochrony informacji o danych osobowych,
Government House, Bangkok 10300 Tajlandia);

Podstawa prawna przekazywania danych: Twoja wyraźna zgoda, jeśli została
udzielona (art. 49 RODO ust. 1 lit. a);

- w odniesieniu do przekazywania danych do Zjednoczonych Emiratów Arabskich:
przekazanie danych do tego kraju nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych
uznawanego przez UE. Przekazywanie danych do tego kraju wymaga użycia
odpowiednich narzędzi;

http://www.oiac.gov.au
https://www.pdpc.gov.sg/


Podstawa prawna przekazywania danych: Twoja wyraźna zgoda, jeśli została
udzielona (art. 49 RODO ust. 1 lit. a).

7. Lista plików cookie używanych w tej
witrynie

Aby zobaczyć listę plików cookie używanych w tej witrynie, kliknij tutaj
https://pl.lastminute.com/info/list-cookies

Informacje zawarte na powyższej liście zostały przekazane przez inne firmy, które je
generują. Firmy te opracowały własne polityki prywatności z uwzględnieniem swoich
wytycznych i ograniczeń.

Grupa lastminute.com nie ponosi odpowiedzialności za treść i dokładność zasad
dotyczących plików cookie osób trzecich uwzględnionych w naszej Polityce dotyczącej
plików cookie.

8. Dlaczego gromadzimy Twoje dane?
W jakim celu?

A. Do nawiązania i utrzymania stosunku umownego zawartego w celu dostarczenia
zamówionego przez Ciebie produktu lub usługi we wszystkich jego fazach oraz poprzez
ewentualną integrację i modyfikację.

Na jakiej podstawie prawnej?

Aby móc świadczyć zamówioną usługę

W jakim celu?

B. W celu spełnienia wymogów prawnych, normatywnych i dotyczących zgodności
z przepisami oraz udzielenia odpowiedzi na zapytania władz lub organów ścigania
prowadzących dochodzenie.

Na jakiej podstawie prawnej?

Aby zapewnić zgodność z obowiązującym prawem

W jakim celu?

C. W celu przeprowadzenia zbiorczych analiz statystycznych, które pozwolą nam zrozumieć,
w jaki sposób wykorzystywana jest nasza witryna, produkty i usługi oraz jak radzi sobie
nasza firma.

https://pl.lastminute.com/info/list-cookies


Na jakiej podstawie prawnej?

Na podstawie „absolutnie koniecznego” wyjątku (w stosownych przypadkach, tj. aby
usprawnić działanie i codzienną obsługę naszej witryny lub aplikacji) lub gdy wyrazisz na to
swoją zgodę, używając banera cookie lub ustawień przeglądarki.

W jakim celu?

D. W celu dostosowania i spersonalizowania internetowych powiadomień marketingowych
i reklam (tj. powiadomień push) dzięki informacjom zebranym za pomocą plików cookie
na temat tego, jak korzystasz z naszej witryny, produktów i usług oraz jakie inne strony
internetowe przeglądasz.

Na jakiej podstawie prawnej?

Na podstawie Twojej zgody (np. poprzez baner cookie lub ustawienia przeglądarki)

W jakim celu?

E. Aby inne osoby trzecie (dostawcy) mogły dostosowywać i personalizować internetowe
powiadomienia marketingowe i reklamy wyświetlane w naszej witrynie lub na
zewnętrznych stronach internetowych dzięki automatycznie gromadzonym informacjom
na temat tego, jak korzystasz z  naszej witryny.

Na jakiej podstawie prawnej?

Na podstawie Twojej zgody (np. poprzez baner cookie lub ustawienia przeglądarki)

W jakim celu?

F. Aby przekazywać dane do państw, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony
praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w tym
do państw, w których poziom ochrony nie został oficjalnie uznany za wystarczający
i w których niektóre programy wewnętrzne (niezwiązane z UE) mogą umożliwiać
władzom publicznym dostęp do Twoich danych osobowych.

Na jakiej podstawie prawnej?

Na podstawie Twojej zgody (wyrażonej np. poprzez baner cookie)

9. Jak długo przechowujemy Twoje dane?



Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jest to wymagane do osiągnięcia celów
i przeprowadzenia działań określonych w niniejszej Polityce plików cookie lub przekazanych
Ci w inny sposób albo tak długo, jak jest to dozwolone przez obowiązujące prawo. Więcej
informacji na temat okresu przechowywania możesz znaleźć tutaj:

Dane zebrane za pomocą tagu

Techniczne pliki cookie

Okres przechowywania

Maksymalnie 3 lata

Data rozpoczęcia

Od daty przeglądania naszej witryny lub aplikacji

Dane zebrane za pomocą tagu

Nietechniczne pliki cookie

Okres przechowywania

Maksymalnie 1 rok

Data rozpoczęcia

Od daty wyrażenia zgody

10. Zarządzanie plikami cookie
Pamiętaj, że jeśli Twoje urządzenie nie ma włączonej obsługi plików cookie, możliwości
korzystania z witryny mogą być ograniczone, utrudniona może być nawigacja i korzystanie
z naszych usług.

10.1 Jak wyłączyć/włączyć pliki cookie?

Możesz zarządzać plikami cookie na wiele sposobów. Modyfikując ustawienia przeglądarki,
możesz wyłączyć pliki cookie lub akceptować je po włączeniu powiadomień. Możesz również
usunąć wszystkie pliki cookie zainstalowane w folderze plików cookie przeglądarki.
Przypominamy, że każda przeglądarka ma inną procedurę zarządzania i konfiguracji plików
cookie. Jak zarządzać plikami cookie w różnych popularnych przeglądarkach:

● MICROSOFT WINDOWS EXPLORER
● GOOGLE CHROME
● MOZILLA FIREFOX

https://support.microsoft.com/en-us/kb/278835
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en-GB
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies


● APPLE SAFARI

Jeśli korzystasz z innej przeglądarki, poszukaj więcej informacji w jej menu pomocy.

Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak zarządzać plikami cookie na tablecie lub smartfonie,
skorzystaj z odpowiednich materiałów lub archiwum pomocy online.

10.2 W jaki sposób włączyć/wyłączyć zewnętrzne pliki cookie?

Nie instalujemy zewnętrznych plików cookie. Są one instalowane przez naszych partnerów
lub inne podmioty zewnętrzne, gdy odwiedzasz naszą witrynę. Jeśli chcesz dowiedzieć się
więcej o zarządzaniu zewnętrznymi plikami cookie, zajrzyj na strony internetowe naszych
partnerów. Warto też odwiedzić stronę http://www.youronlinechoices.com/, na której
znajdziesz przydatne informacje na temat korzystania z plików cookie i dowiesz się, co
możesz zrobić, aby chronić swoją prywatność w internecie.

10.3 Jak wyłączyć internetowe powiadomienia push?

Powiadomienia push możesz wyłączyć za pomocą przeglądarki:

Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/3220216?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/push-notifications-firefox

Microsoft Edge:
https://support.microsoft.com/en-us/help/10761/windows-10-change-notification-action-settin
gs

Apple Safari: https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri40734/mac

11. Dane kontaktowe administratora
danych i Twoje prawa do ochrony danych

Dane kontaktowe Administratora przetwarzającego dane opisane powyżej to:

BravoNext, S.A., szwajcarska spółka należąca do grupy lastminute.com, wpisana do rejestru
przedsiębiorców kantonu Ticino pod nr. CHE - 115.704.228 z siedzibą pod adresem Vicolo
de’ Calvi 2 – 6830 Chiasso, Szwajcaria.

Więcej informacji na temat sposobu przetwarzania danych osobowych przez BravoNext,
S.A. oraz informacji na temat praw gwarantowanych przez RODO możesz znaleźć
w Polityce prywatności dostępnej pod adresem
https://res.cloudinary.com/lastminute-contenthub/image/upload/v1/DAM/Legal/Whitelabels/Holida
yPirates/PL/privacy-policy.pdf

https://www.apple.com/support/?path=Safari/5.0/en/9277.html
http://www.youronlinechoices.com/
https://support.google.com/chrome/answer/3220216?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl
https://support.mozilla.org/en-US/kb/push-notifications-firefox
https://support.microsoft.com/en-us/help/10761/windows-10-change-notification-action-settings
https://support.microsoft.com/en-us/help/10761/windows-10-change-notification-action-settings
https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri40734/mac
https://res.cloudinary.com/lastminute-contenthub/image/upload/v1/DAM/Legal/Whitelabels/HolidayPirates/PL/privacy-policy.pdf
https://res.cloudinary.com/lastminute-contenthub/image/upload/v1/DAM/Legal/Whitelabels/HolidayPirates/PL/privacy-policy.pdf


12. Dane kontaktowe naszego inspektora
ochrony danych

Nasz inspektor ochrony danych jest dostępny pod adresem:

● dpo.pl@lastminutegroup.com
● Vicolo de’ Calvi 2 – 6830 Chiasso, Szwajcaria


