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Regulamin korzystania z bloga firmowego 

F.H.U. Hitpol 

 

§1 Informacje ogólne 

1.1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z witryny internetowej 

www.hitpol.pl/blog (dalej jako blog Hitpol) przez Użytkownika, a w szczególności zasady 

komentowania wpisów. 

1.2. Przed rozpoczęciem korzystania z bloga Hitpol, Użytkownik zobowiązany jest do 

zapoznania się z treścią Regulaminu.   

1.3. Każda osoba zainteresowana tematyką bloga Hitpol  może na bieżąco zapoznawać się 

z informacjami znajdującymi się na blogu Hitpol oraz komentować treści zamieszczone na 

stronie bloga Hitpol pod warunkiem podania wymaganych danych (chyba że Użytkownik 

zamieszcza komentarz z poziomu swojego konta założonego w serwisie Disqus, Facebook, 

Google+ albo Twitter) oraz zaakceptowania Regulaminu bloga Hitpol i zobowiązania się do 

jego przestrzegania.  

 

§2 Komentarze i zasady komentowania  

2.1. Twórcy bloga Hitpol zachęcają do dyskusji na tematy związane z działalnością F.H.U. 

Hitpol oraz tematyką publikowanych artykułów z zachowaniem obowiązującego prawa, 

powszechnie panujących zasad kultury, zasad społecznych i dobrych manier. 

2.2. Dodanie komentarza do wpisu na blogu Hitpol możliwe jest poprzez  system "Disqus" 

w drodze zalogowania się użytkownika  z poziomu jego konta w jednym z serwisów: Disqus, 

Facebook, Twitter lub Google+ (poprzez wtyczki społecznościowe zamieszczone na stronie 

bloga Hitpol) lub jako Użytkownik niezalogowany ("gość")  poprzez wpisanie nicku (np. 

imię, pseudonim) i adresu e-mail Użytkownika. Adres e-mail Użytkownika nie będzie 

opublikowany i widoczny dla innych Użytkowników. Dodanie komentarza każdorazowo 

wymaga zaakceptowania niniejszego Regulaminu.  

2.3. W celu odpowiedzi na wybrany komentarz należy użyć przycisku „Odpowiedz”.  

2.4. Komentarze publikowane są pod podanym przez Użytkownika nickiem. 

Zamieszczenie komentarza na stronie bloga Hitpol  jest równoznaczne z jego publicznym 

udostępnieniem w sieci Internet; uwidoczniony zostaje również nick Użytkownika albo 

nazwa konta Użytkownika w serwisie za pomocą którego zamieszcza komentarz (Disqus, 

Facebook, Google+, Twitter). 
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2.5. Komentarze Użytkownika mogą zostać poddane ocenie lub skomentowane przez 

innych Użytkowników, a F.H.U. Hitpol  nie odpowiada za treść tych opinii i komentarzy. 

2.6. Komentarze mogą być przechowywane na blogu Hitpol bez ograniczenia czasowego, 

usunięcie komentarza może nastąpić za zgodą F.H.U. Hitpol. 

2.7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść komentarzy dodanych na blogu. 

F.H.U. Hitpol  nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez 

Użytkowników; zapisanie komentarza na serwerze i umieszczenie go na stronie bloga nie 

oznacza przyjęcia odpowiedzialności za jego treść. Treści publikowane przez Użytkowników 

nie są poglądami i opiniami F.H.U. Hitpol.   

2.8. Komentarz dodany przez Użytkownika może pojawić się na stronie internetowej bloga 

Hitpol po uprzedniej moderacji komentarza przez Administratora bloga Hitpol. Każdorazowo 

komentarz zostanie dodany na stronę dopiero w momencie uzyskania akceptacji 

Administratora bloga Hitpol (o publikacji komentarza ostatecznie decyduje Administrator 

bloga Hitpol).  

2.9. Administratorzy bloga Hitpol zastrzegają sobie prawo do nieopublikowania 

komentarza w całości lub do jego usunięcia w każdym czasie bez powiadamiania 

Użytkownika, jeżeli Administrator bloga uzna go za: 

 zawierający treści sprzeczne z prawem, 

 naruszający  normy społeczne, moralne, obyczajowe lub zasady współżycia 

społecznego,  

 zawierający treści uznawane powszechnie za wulgarne, obelżywe, obraźliwe, 

rasistowskie,  ksenofobiczne, erotyczne, dotyczące przemocy lub odnośniki do 

takich treści, 

 zawierający treści, które mogą obrażać inne osoby, autorów bloga lub 

komentujących, 

 obrażający jakąkolwiek grupę społeczną, etniczną, wyznaniową,  

 spam,  

 pozbawiony logicznej treści, 

 naruszający prawa innych Użytkowników, szczególnie prawa majątkowe                

i osobiste prawa autorskie,  

 zawierający sformułowania, których celem jest eskalowanie konfliktów pomiędzy 

komentującymi,  

 zawierający elementy kodu HTML lub JavaScript (np. znaki „<” „>”), 

 mający charakter reklamowy i/lub promocyjny, 

 niezgodny z tematyką lub charakterem bloga Hitpol.  

 

 

§ 3 Odpowiedzialność  
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3.1. Zamieszczenie komentarza jest równoznaczne z oświadczeniem, iż treść komentarza 

jest wolna od wad prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz że Użytkownikowi 

przysługują prawa autorskie do treści komentarza, które nie są ograniczone na rzecz żadnej 

osoby trzeciej lub że Użytkownikowi przysługują prawa do korzystania treści komentarza 

obejmujące w szczególności prawo opublikowania i rozpowszechniania jego treści w sieci 

Internet. 

3.2. Użytkownik akceptuje, że w wyniku przejściowych problemów technicznych, 

problemów z siecią teleinformatyczną lub innych czynników komentarze mogą wyświetlać 

się nieprawidłowo lub mogą nie być widoczne. F.H.U. Hitpol nie odpowiada za 

niezamieszczenie komentarza lub problemy techniczne związane z jego zamieszczeniem, 

utratę zamieszczonych komentarzy czy danych w nich zawartych. 

3.3. F.H.U. Hitpol nie odpowiada za zamieszczanie komentarzy pod takim samym lub 

podobnym nickiem przez innych użytkowników bloga. 

3.4. F.H.U. Hitpol może w każdym czasie zawiesić prowadzenie bloga lub usunąć cały 

blog wraz ze wszystkimi wpisami, w tym z komentarzami Użytkownika. 

3.5. Nazwa Hitpol oraz wszelkie znaki słowno-graficzne, logotypy, szata graficzna, treść, 

rozwiązania techniczne i baza danych podlegają ochronie i stanowią własność F.H.U. Hitpol. 

3.6. F.H.U. Hitpol zastrzega, że żaden fragment publikacji (w szczególności: tekst, grafika, 

logotyp, ikony, obrazy, zdjęcia oraz wszelkie inne dane) prezentowanej na blogu, nie może 

być powielony lub rozpowszechniony w żadnej formie i w żaden sposób bez uzyskania 

uprzedniej pisemnej zgody F.H.U. Hitpol i podania źródła publikacji. 

 

§ 4. Ochrona danych osobowych 

4.1. Dodanie przez Użytkownika komentarza do wpisu na blogu i zaakceptowanie 

Regulaminu oznacza, iż Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przekazanych przez 

siebie danych osobowych przez Justyna Krężołek Firma Handlowo-Usługowa Hitpol, ul. 11 

Listopada 48, 38-300 Gorlice, (Administrator danych) w celach związanych                             

z komentowaniem przez Użytkownika wpisów zamieszczonych na blogu Hitpol. 

4.2. Użytkownik ma prawo: 

- żądać od F.H.U. Hitpol  dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia         

i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych, 

- do  cofnięcia  zgody  na  przetwarzanie danych osobowych  w  dowolnym  

momencie bez wpływu  na  zgodność z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  

na  podstawie  zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym obecnie jest Generalny Inspektor 

Ochrony Danych Osobowych, a od dnia 25.05.2018 r. prawdopodobnie  będzie nim 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
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4.3. Żądanie usunięcia danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją Użytkownika    

z dodawania komentarzy do wpisów na blogu Hitpol i może spowodować usunięcie 

wszystkich dodanych przez Użytkownika komentarzy. 

4.4. Udostępnienie przez Użytkownika jego danych osobowych odbywa się na zasadzie 

pełnej dobrowolności, jednakże odmowa przekazania wymaganych danych lub odwołanie 

zgody na przetwarzania wymaganych danych może spowodować brak możliwości 

komentowania wpisów na Blogu. 

4.5. Ewentualne dane osobowe (takie jak np. imię i nazwisko, e-mail) wpisane przez 

Użytkownika w miejscach widocznych dla każdego innego Użytkownika tj. użyte jako nick to 

jawne dane osobowe, podane dobrowolnie przez Użytkownika z pełną świadomością, że dane 

te z chwilą publikacji komentarza stają się danymi powszechnie dostępnymi w sieci Internet. 

4.6. Ewentualne dane osobowe ujawnione przez Użytkownika w nazwie jego konta           

w  serwisie/portalu Disqus, Facebook, Google+, Twitter, z chwilą opublikowania komentarza 

zamieszczonego przez Użytkownika zalogowanego do któregoś z tych serwisów stają się 

widoczne również na blogu Hitpol. Dane te uznaje się za jawne dane osobowe podane 

dobrowolnie przez Użytkownika z pełną świadomością, że dane te z chwilą publikacji 

komentarza stają się danymi powszechnie dostępnymi w sieci Internet.  

 

§ 5.  Postanowienia końcowe 

5.1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od daty jego publikacji na blogu.  

5.2. F.H.U. Hitpol zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień 

Regulaminu bloga w dowolnym czasie, bez wcześniejszego poinformowania o tym 

Użytkowników i bez konieczności uzasadnienia przyczyny. Nowy Regulamin obowiązuje do 

daty jego publikacji na blogu. 

5.3. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu bloga Hitpol mogą być zgłoszone przez 

Użytkowników poprzez wysłanie wiadomości do Administratora na adres e-mail: 

hitpol@hitpol.pl 

5.4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz inne zasady dotyczące  

prywatności w F.H.U. Hitpol zawarte są w Polityce prywatności serwisu www.hitpol.pl - 

F.H.U. Hitpol.  

 

Data publikacji Regulaminu: 25.05.2018 r.  
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