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Polityka prywatności serwisu www.hitpol.pl - F.H.U. Hitpol

§1. Postanowienia ogólne
1.1. Justyna Krężołek Firma Handlowo Usługowa Hitpol, dalej jako F.H.U. Hitpol
respektuje zasady prywatności wszystkich Użytkowników Strony Internetowej Hitpol.
1.2. Niniejszy dokument stanowi opis Polityki prywatności Strony Internetowej
www.hitpol.pl. Polityka prywatności formułuje zasady, sposób gromadzenia, ochrony,
przetwarzania i wykorzystywania danych oraz informacji pochodzących od Użytkowników
Internetu za pośrednictwem Strony internetowej przez F.H.U. Hitpol.
1.3. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony
Internetowej www.hitpol.pl jest Justyna Krężołek Firma Handlowo-Usługowa Hitpol
z siedzibą w: Gorlicach ul. 11 Listopada 48, 38-300 Gorlice, adres poczty elektronicznej:
hitpol@hitpol.pl, numer telefonu kontaktowego: 18 355 16 33, zwana „Administratorem”
i będąca jednocześnie Właścicielem Strony Internetowej www.hitpol.pl.
1.4. Każdy Użytkownik serwisu www.hitpol.pl powinien zapoznać się z treścią niniejszej
Polityki prywatności. Wchodząc na tę Stronę Internetową, korzystając z niej i przesyłając
F.H.U. Hitpol jakiekolwiek dane osobowe, Użytkownik akceptuje warunki określone
w Polityce prywatności. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z treścią niniejszego dokumentu,
F.H.U. Hitpol prosi o nie korzystanie ze Strony Internetowej.
1.5. F.H.U. Hitpol informuje, że opuszczając Stronę Internetową, Użytkownik przechodzi
do witryn, w których nie obowiązuje niniejsza Polityka prywatności. Hitpol nie ponosi
odpowiedzialności za zasady obowiązujące na witrynach obsługiwanych przez inne
podmioty.

§2. Dane osobowe – cel, zakres zbierania danych i podstawa prawna tych działań
2.1. F.H.U. Hitpol przetwarza dane osobowe Użytkowników z zachowaniem wymaganych
przez polskie prawo środków bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym
zakresie przepisów prawa.
2.2.

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w następujących celach:

a) dane osobowe podane w formularzu kontaktowym przetwarzane są w celu należytej
i prawidłowej obsługi wysłanego przez Użytkownika zapytania tj. dla udzielania odpowiedzi
na zapytanie Użytkownika kierowane przez formularz kontaktowy. Podstawą prawną tych
działań jest zgoda wyrażona przez Użytkownika w formularzu kontaktowym poprzez
zaznaczenie odpowiedniego pola w tym formularzu.
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b) dane osobowe podane w formularzu kontaktowym z zapytaniem/propozycją współpracy
przetwarzane są w celu obsługi zapytania/propozycji współpracy złożonej poprzez formularz
kontaktowy, w tym w celu dalszych kontaktów (w dowolnej formie) dotyczących nawiązania
ewentualnej współpracy. Podstawą prawną tych działań jest zgoda wyrażona przez
Użytkownika w formularzu kontaktowym poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w tym
formularzu.
c) dane osobowe podane przez Użytkownika w celu komentowania wpisów na blogu Hitpol
przetwarzane są w celu umieszczenia komentarza Użytkownika. Podstawą prawną tych
działań jest zgoda wyrażona przez Użytkownika poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola
przy opcji komentowania wpisów na blogu.
2.3.

F.H.U. Hitpol przetwarza następujący zakres danych Użytkownika:

a) w przypadku formularza kontaktowego: imię i nazwisko, adres e-mail, ewentualne inne
dane podane przez Użytkownika w treści zapytania przesłanego za pomocą formularza
kontaktowego (np. numer telefonu kontaktowego),
b) w przypadku komentowania wpisów na blogu Hitpol: adres e-mail.
2.4. W przypadku, gdy Użytkownik kontaktuje się z Centralą Hitpol, pracownik F.H.U.
Hitpol może poprosić o takie informacje, jak imię i nazwisko Użytkownika, adres e-mailowy,
numer telefonu, tak aby mieć możliwość odpowiedzi na zadane pytania.
2.5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie
spowoduje, że:
a) nie będzie możliwe nawiązanie kontaktu z F.H.U. Hitpol poprzez formularz kontaktowy,
b) nie będzie możliwe zamieszczenie komentarza Użytkownika na blogu Hitpol, chyba że
Użytkownik zamieszcza komentarz z poziomu swojego konta założonego w serwisie Disqus,
Facebook, Google+ albo Twitter.
2.6. Administrator nie przekazuje danych Użytkownika pozyskanych za pośrednictwem
Strony Internetowej żadnym odbiorcom danych. Administrator nie przekazuje danych do
państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
2.7. W oparciu o dane osobowe Użytkownika Administrator nie będzie podejmował wobec
Użytkownika zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania
(dane nie są przetwarzane w zautomatyzowany sposób w celu określenia potrzeb czy cech
osobowościowych Użytkownika).

§3. Jawne dane osobowe
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3.1. Dane osobowe (takie jak np. imię, nazwisko, e-mail) wpisane przez Użytkownika
w miejscach widocznych dla każdego innego Użytkownika np. użyte jako nick Użytkownika
komentującego wpisy na blogu Hitpol jako gość (użytkownik niezalogowany) lub
Użytkownika zamieszczającego przepis, nie podlegają niniejszej Polityce prywatności. Są to
jawne dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkownika, z pełną świadomością, że dane
te z chwilą publikacji komentarza/przepisu/nicka Użytkownika stają się danymi powszechnie
dostępnymi w sieci Internet.
3.2. Ewentualne dane osobowe ujawnione przez Użytkownika w nazwie jego konta
w serwisie/portalu Disqus, Facebook, Google+, Twitter, przy wykorzystaniu, którego
Użytkownik zamieszcza komentarz na blogu Hitpol (użytkownik zalogowany), z chwilą
opublikowania komentarza 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.

§4. Przechowywanie i usuwanie danych
4.1. Dane przetwarzane w celu obsługi zapytania złożonego przez formularz kontaktowy
będą przechowywane przez okres trwania korespondencji/kontaktu w sprawie, a następnie –
jeżeli nie dotyczyły propozycji współpracy – zostaną usunięte.
4.2. Dane przetwarzane w celu obsługi zapytania/propozycji współpracy będą
przechowywane przez okres trwania korespondencji/kontaktu w sprawie, a następnie,
w zależności od tego, jakie będą jej rezultaty, albo zasilą bazę kontrahentów F.H.U. Hitpol
i będą dalej przetwarzane w celu realizacji stosownej umowy, albo zostaną usunięte jeżeli nie
zaistnieje możliwość nawiązania współpracy.
4.3. W przypadku czytelnego zamknięcia rozmów ze strony Użytkownika, dane zostaną
usunięte niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od zakończenia rozmów.
4.4. W przypadku braku odpowiedzi i niejasnej sytuacji, dane będą przechowywane przez
okres 6 miesięcy od daty nadania ostatniej wiadomości e-mail/przeprowadzonej rozmowy.
4.5. Każdorazowo dane, o których mowa w punkcie 4.1. oraz 4.2. przetwarzane będą nie
dłużej niż do momentu cofnięcia zgody przez Użytkownika, z zastrzeżeniem, że należy
doliczyć okres 30 dni na czynność usunięcia danych z wszelkich systemów/baz F.H.U.
Hitpol.
4.6. Adres e-mail Użytkownika przetwarzany w związku z komentowaniem przez
Użytkownika wpisu na blogu Hitpol usuwany będzie niezwłocznie, nie później niż w terminie
30 dni od opublikowania komentarza Użytkownika na blogu Hitpol.
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§5. Prawo do cofnięcia zgody, dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, prawo
do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania
oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
5.1. F.H.U. Hitpol informuje, że przetwarza dane Użytkowników na podstawie udzielonej
przez nich dobrowolnej zgody. Zgoda ta może zostać cofnięta w dowolnym momencie.
Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano
przed cofnięciem zgody.
Każdemu Użytkownikowi przysługuje:

5.2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

prawo dostępu do swoich danych osobowych,
prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
prawo do usunięcia danych,
ograniczenie przetwarzania danych,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
prawo do przenoszenia danych.

5.3. Wszystkie powyższe sprawy prosimy kierować na adres poczty elektronicznej:
hitpol@hitpol.pl lub pisemnie na adres: Justyna Krężołek F.H.U. Hitpol, ul. 11-go Listopada
48, 38-300 Gorlice.
5.4. Ponadto, każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo 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.

§6. Formularz „Dodaj przepis”
6.1. Użytkownik, wypełniając formularz w witrynie „Przepisy” – „Dodaj przepis”
równocześnie wyraża zgodę na publikację przesłanego przepisu. Użytkownik oświadcza
również, że przepis jest wolny od wad prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz że
Użytkownikowi przysługują prawa autorskie do przepisu, które nie są ograniczone na rzecz
żadnej osoby trzeciej lub że Użytkownikowi przysługują prawa do korzystania z przepisu
obejmujące w szczególności prawo opublikowania i rozpowszechniania jego treści w sieci
Internet.

§7. Pozyskiwanie danych – Cookies i inne dane eksploatacyjne
7.1. Strona Internetowa Hitpol wykorzystuje pliki Cookies, które zapewniają wygodne
korzystanie ze strony, jak i zawierają informacje niezbędne do jej prawidłowego
funkcjonowania. Pliki Cookies nie pozwalają na identyfikację Użytkownika, za ich pomocą
nie są również przetwarzane dane osobowe.
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7.2. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików
tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane na stronie osoby odwiedzającej Stronę
Internetową. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies, a także historię ich
powstania można znaleźć np. na: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
7.3. Standardowo większość przeglądarek internetowych na rynku domyślnie akceptuje
zapisywanie pilików Cookies. Korzystanie ze Strony Internetowej bez zmiany ustawień
dotyczących Cookies oznacza, że Użytkownik zgadza się na ich zapisywanie w pamięci
urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Każdy Użytkownik ma możliwość
określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki
internetowej. Oznacza to, że Użytkownik może np. częściowo ograniczyć lub całkowicie
wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies. Więcej na temat ograniczenia plików
Cookies można znaleźć na stronie: http://jakwylaczyccookie.pl/
7.4
Użytkownik, blokując lub ograniczając stosowanie plików Cookies może wpłynąć na
prawidłowe funkcjonowanie Strony Internetowej, jak i utratę możliwości korzystania
z niektórych stron serwisu. W przypadku wyłączenia funkcji Cookies, niektóre elementy
witryny internetowej mogą być niedostępne lub działać nieprawidłowo.
7.4.1. W celu zmieniania ustawień Cookies, należy odszukać w przeglądarce: „Ustawienia
zaawansowane – Prywatność – Ustawienia treści” lub „Pliki cookie”. Wówczas będzie można
wyłączyć lub przywrócić obsługę Cookies, usunąć zapamiętane Cookies i zablokować
przechowywanie Cookies.
7.4.2. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz
ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne
są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.
7.5. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane
z korzystaniem ze Strony Internetowej do generowania statystyk pomocnych
w administrowaniu Stroną Internetową. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie
zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające Stronę Internetową, dane te nie są
ujawniane osobom trzecim.

§8. Facebook – wtyczki społecznościowe
8.1. Strona Internetowa stosuje wtyczki społecznościowe (tzw. pluginy) sieci
społecznościowej www.facebook.com, prowadzonej przez Facebook Inc, 1601 S. California
Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook). Pluginy Facebook można rozpoznać po logo
Facebooka lub pod dopisku „Facebook Social Plugin”. Wykaz i wygląd wtyczek
społecznościowych
Facebook
można
znaleźć
na
następującej
witrynie:
https://developers.facebook.com/docs/plugins/
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8.2. Podczas wizyty na stronie internetowej, która zawiera wtyczkę (takiej jak: „Przepisy”
i „Blog”), przeglądarka tworzy bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość
wtyczki jest wysyłana z Facebooka bezpośrednio do przeglądarki i integrowana przez nią ze
stroną internetową. Hitpol nie ma wpływu na ilość danych, które Facebook pobiera przy
pomocy tej
wtyczki.
Więcej
informacji
można
uzyskać
pod
adresem:
https://www.facebook.com/help/?faq=17512.
8.3. Dzięki zintegrowaniu wtyczki, Facebook otrzymuje informacje o tym, że Użytkownik
zintegrował dostęp do danej strony witryny internetowej. Jeśli Użytkownicy są zalogowani na
Facebooku, serwis może przyporządkować wizytę do ich konta na Facebooku. W przypadku
interakcji z wtyczkami, na przykład przez naciśnięcie „Lubię to” lub dodanie komentarza,
odpowiednia informacja jest wysyłana z przeglądarki Użytkownika bezpośrednio do
Facebooka i tam zapamiętana. Nawet jeśli Użytkownik nie jest członkiem Facebooka, istnieje
możliwość, że Facebook zidentyfikuje adres IP Użytkownika i go zapamięta.
8.4. Nawet jeżeli Użytkownik nie jest zalogowany ani nawet zarejestrowany na Facebooku
i odwiedzi Stronę Internetową zawierającą wtyczkę społecznościową, Facebook ma
możliwość pobrania danych o aktywności Użytkownika, takich jak np. informacje
o odwiedzanej stronie, dacie i godzinie odwiedzin, dane dotyczące przeglądarki.
8.5. W celu uzyskania więcej informacji odnośnie praw i możliwości ustawień w celu
ochrony prywatności, można kontaktować się z Facebook Inc. lub zapoznać się z Polityką
prywatności serwisu Facebook: www.facebook.com/policy.php.
8.6. Możliwe jest zablokowanie w przeglądarce wtyczek społecznościowych Facebooka,
np. poprzez użycie wtyczki „Facebook Blocker”.
8.7. W przypadku dodawania komentarzy na blogu Hitpol przez Użytkownika
zalogowanego w serwisie/portalu Disqus, Facebook, Google+, Twitter, istnieje możliwość, że
wskazane serwisy przyporządkują aktywność Użytkownika do jego konta w serwisie, jak
również, że serwisy te pobierają dane o aktywności Użytkownika. F.H.U. Hitpol zastrzega, że
nie ma wiedzy czy i ewentualnie jakie dane zbierane są przez wskazane serwisy i w jaki
sposób są dalej przetwarzane. Aby uzyskać więcej informacji odnośnie praw i możliwości
ustawień w celu ochrony prywatności, należy skontaktować się właścicielem właściwego
serwisu/portalu lub zapoznać się z obowiązującą w nim polityką prywatności.

§9. Prawa autorskie
9.1. Zawartość Strony Internetowej Hitpol jest własnością F.H.U. Hitpol. Wszelkie prawa
autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów serwisu (tekstowych,
graficznych, graficzno-tekstowych, układu strony itp.) są zastrzeżone i podlegają ochronie
w szczególności na mocy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych oraz Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej.
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§10. Postanowienia końcowe
10.1. Korzystanie ze Strony Internetowej Hitpol oznacza akceptację postanowień Polityki
prywatności. Zapoznanie się z Polityką prywatności jest niezbędne. Użytkownik zapewnia, że
będzie korzystał ze Strony Internetowej (zarówno w zakresie odbioru, jak i przesyłania
informacji) wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia
społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.
10.2. Na zmiany w Polityce prywatności F.H.U. Hitpol mogą mieć wpływ zmiany w sferze
ustawodawczej w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne czynniki.
10.3. Za każdym razem, gdy zostanie zmieniona Polityka prywatności, opublikowana
zostanie ona z nową datą i obowiązywać będzie od daty jej publikacji na Stronie
Internetowej.
11.5. Każde pytania dotyczące gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych
osobowych należy wysłać do Centrali Hitpol na adres:
Justyna Krężołek F.H.U. Hitpol
ul. 11 listopada 48
38-300 Gorlice
lub
na adres poczty elektronicznej hitpol@hitpol.pl
11.6. Szczegółowe zasady korzystania z serwisu blog Hitpol, w tym zasady komentowania
wpisów na blogu zawarte są w Regulaminie korzystania z bloga firmowego F.H.U. Hitpol.

Data opublikowania Polityki Prywatności: 25.05.2018 r.

