
 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO  

MUZAKINO.PL 

 

1. Administratorem danych osobowych w Serwisie www.muzakino.pl jest DARIUSZ WOJDAK prowadzący 
działalność gospodarczą pod firmą CASS FILM ENTERTAINMENT GROUP DARIUSZ WOJDAK (adres 
miejsca prowadzenia działalności: ul. Szpitalna 7, 05-300 Mińsk Mazowiecki, adres do korespondencji: ul. 
Burakowska 5/7, 01-066 Warszawa), wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 
8220001678, REGON 710376112, adres poczty elektronicznej: kontakt@muzakino.pl (dalej: „Administrator” 
lub „Właściciel Serwisu”). We wszelkich sprawach związanych z niniejszą polityką prywatności prosimy 
kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@muzakino.pl 
lub pisemnie na adres ul. Burakowska 5/7, 01-066 Warszawa.  

2. Administrator Serwisu dba w szczególny sposób o bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych za 
pośrednictwem Serwisu Internetowego. Wszelkie podawane przez korzystających z Serwisu Internetowego 
dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa 

3. Administrator oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie 
powierzonych danych osobowych stosownie do przepisów, o których mowa w art. 36-39 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ('Ustawa') oraz spełnia wymagania określone na podstawie 
art. 39a Ustawy. 

4. Administrator oświadcza, że każda osoba zatrudniona przez Usługodawcę lub działająca na jego rzecz która 
zostanie dopuszczona do przetwarzania danych osobowych zostanie zobowiązana do zachowania tych 
danych w tajemnicy. Tajemnica ta obejmuje również wszelkie informacje dotyczące sposobów 
zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych. 

5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w 
szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla 
oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi 
celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz 
przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne 
do osiągnięcia celu przetwarzania. (Usługodawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji 
Zamówień, świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w 
Regulaminie)  

6. Klient przekazuje swoje dane osobowe Usługodawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że 
niepodanie określonych danych w procesie zakupu uniemożliwia zakup Biletu.  

7. Każdy, kto przekaże firmie Cass Film Entertainment Group swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich 
treści oraz do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa 
żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.  

8. Cass Film Entertainment Group zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru.  

9. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe korzystających z Serwisu iInternetowego w 
przypadku dokonywania zakupów:  

a. nazwisko i imię,  
b. adres do korespondencji,  
c. adres poczty elektronicznej,  
d. numer telefonu.  

 



COOKIES ORAZ DANE EKSPLOATACYJNE 

 

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i 
zapisywane po stronie Klienta odwiedzającego stronę Kina (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na 
karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta Klient odwiedzający Serwis iInternetowy). 
Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie 
plików Cookies. Klient ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień 
własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że może np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie 
wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na swoim komputerze – w tym ostatnim wypadku jednak może 
to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu Internetowego.  

 

W razie problemów można skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem 
przeglądarki, z której Klient korzysta. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z 
punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Serwis Internetowy – zgodnie z przepisami taka 
zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. 

1. Usługodawca informuje, że Serwis zbiera wyłącznie informacje zawarte w plikach cookies, natomiast nie 
zbiera żadnych innych danych o Kliencie. W szczególności w Serwisie nie są stosowane tzw. tracking 
cookies, czyli pliki, które umożliwiają szpiegowanie Użytkowników. 

2. Usługodawca informuje, że pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: 

2.1. Dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron 
internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio 
wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. 

2.2. Utrzymania sesji Użytkownika  

2.3. Tworzenia statystyk, które stanowią podstawę do analizy, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze 
stron internetowych. 

3. Usługodawca informuje, że w ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: 

3.1. Session cookies, czyli pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym 
Użytkownika, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. 

3.2. Persistent cookies, czyli pliki, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez 
czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 

4. Usługodawca informuje, że w ramach Serwisu – ze względu na cel zastosowania - stosowane są 
następujące typy plików cookies: 

4.1. Takie, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu 

4.2. Takie, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w 
zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu. 

4.3. Takie, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu. 

4.4. Takie, które umożliwiają zapamiętywanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację 
interfejsu Użytkownika np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik. 

4.5. Takie, które umożliwiają dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do 
ich zainteresowań (reklamowe pliki cookies). 


