Regulamin korzystania z serwisu
1. Portal rozklad‐pkp.pl jest zarządzany przez firmę Polskie Koleje Państwowe S.A. zwaną dalej
PKP SA. System planowania podróży koleją dostępny na portalach rozklad-pkp.pl, old.rozkladpkp.pl, rozklad.sitkol.pl jest administrowany przez PKP Informatyka spółka z o.o. zwaną dalej
PKP Informatyka.
2. Źródłem prezentowanych w serwisach danych dotyczących kursowania pociągów są
informacje od przewoźników kolejowych.
3. Informacje rozkładowe obowiązują od 11.12.2016 do 09.12.2017.
4. Informacje o opóźnieniach dla pociągów i utrudnieniach w ruchu pociągów pochodzą od
zarządców infrastruktury kolejowej i przewoźników i mają charakter orientacyjny.
5. PKP Informatyka dokłada wszelkich starań, aby prezentowane w systemie dane były aktualne.
Tym nie mniej PKP Informatyka nie daje gwarancji co do aktualności prezentowanych danych
i nie odpowiada za dane dostarczone przez przewoźników.
6. Osoby korzystające z danych zamieszczonych w serwisie rozklad‐pkp.pl, old.rozklad-pkp.pl,
rozklad.sitkol.pl robią to na własną odpowiedzialność i ryzyko.
7. PKP Informatyka zastrzega, iż zawarte w serwisach rozklad‐pkp.pl, old.rozklad-pkp.pl,
rozklad.sitkol.pl informacje stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. w Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631 ze zm.) oraz bazą
danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. z 2001 r. nr
128 poz. 1402 ze zm.) i podlegają ochronie na zasadach określonych w tych ustawach.
Pobieranie, wykorzystywanie, dalsze rozpowszechnianie, przedrukowywanie, udostępnianie w
jakiejkolwiek formie (w tym formie elektronicznej lub w formie dalszego przekazywania
danych za pomocą środków porozumiewania na odległość), przetwarzanie w całości lub w
części, za wyjątkiem zapoznawania się z informacjami przez użytkowników rozklad‐pkp.pl,
old.rozklad-pkp.pl, rozklad.sitkol.pl do ich użytku osobistego, wymaga pisemnej zgody PKP
Informatyka.
8. Jedyną dozwoloną formą wykorzystywania w innych serwisach internetowych danych
pozyskanych w serwisie rozklad‐pkp.pl, old.rozklad-pkp.pl, rozklad.sitkol.pl jest umieszczenie
linku do strony głównej serwisu. Wszyscy zainteresowani inną formą współpracy proszeni są o
kontakt z PKP Informatyka.
9. Informacje jak złożyć reklamacje dotyczące usług przewoźników dostępne są na stronie PKP
S.A. pod adresem: http://www.pkp.pl/cop/reklamacje
10. Korzystając z serwisów akceptujcie Państwo postanowienia niniejszego Regulaminu.

Polityka plików cookies
Podmiotami zamieszczającymi informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych
podobnych technologii w urządzeniu końcowym użytkownika oraz uzyskującym do nich dostęp są:
•

PKP Informatyka spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 140.

•

Polskie Koleje Państwowe S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Szczęśliwickiej 62

Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość
użytkownika. Pliki typu cookies wykorzystywane są przez PKP SA oraz PKP Informatyka szczególności
dla potrzeb:
•

udostępniania Portali rozklad-pkp.pl, old.rozklad-pkp.pl, rozklad.sitkol.pl użytkownikom,

•

dostosowywania Portali do potrzeb użytkowników,

•

tworzenia statystyk oglądalności podstron Portali.

•

tworzenia statystyk pracy serwisów i odwiedzin użytkowników do celów wewnętrznych i
kontrahentów,

•

prezentacji reklam na serwisach - w szczególności dla określenia treści reklam wyświetlanych
na danym urządzeniu końcowym.

Użytkownik może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików
cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej. PKP Informatyka oraz PKP SA
uprzedzają, że usunięcie lub zablokowanie umieszczania plików cookie może spowodować utrudnienia
korzystania z Portalu, a nawet uniemożliwić korzystanie z niektórych jego funkcjonalności.

