
Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności (dalej „Polityka”) określa zasady wykorzystywania 

plików cookies oraz przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez 

Użytkownika podczas korzystania z serwisu internetowego udostępnianego przez Hostovita.pl 

(dalej „Serwis”). 

Definicje: 

Hostovita.pl – Hostovita Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie 

pod adresem ul. Grunwaldzka 40, 35-203 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000545434, posiadająca REGON: 360885420, NIP: 

5170368977, z kapitałem zakładowym w kwocie 5 000 złotych. 

Administrator danych osobowych – podmiot, który w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. 

zm. („Ustawa”) ma prawo przetwarzania danych osobowych przekazanych za zgodą 

Użytkownika. 

Adres IP (Internet Protocol) – niepowtarzalny numer przypisany do komputera podłączonego 

do sieci Internet, na którego podstawie możliwa jest np. identyfikacja kraju, z którego 

użytkownik danego urządzenia łączy się z siecią. 

Cookies – pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego Użytkownika, 

używane do rozpoznawania tego urządzenia przy ponownym połączeniu ze stroną internetową je 

stosującą. 

Konto Klienta – elektroniczny panel administracyjny udostępniony Użytkownikowi przez 

Serwis na platformie internetowej, za pośrednictwem którego Użytkownik może składać 

zamówienia na Usługi i nimi zarządzać. 

Usługa – usługa wykonywana na zamówienie Użytkownika udostępniana w ramach Serwisu. 

Zasady korzystania z danej Usługi, określone zostały w ramach regulaminu danej Usługi 

udostępniana w ramach Serwisu, które mogą określać również odrębne zasady przetwarzania 

danych osobowych. 

Użytkownik – w rozumieniu Polityki oznacza osobę fizyczną korzystającą z Serwisu. 



Przetwarzanie danych osobowych – zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, 

zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych, które Hostovita.pl jako Administrator 

danych osobowych wykonuje w swoich systemach informatycznych lub serwisach 

internetowych. 

I. Administrator 

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników, które zostały przekazane w związku z 

korzystaniem przez Użytkowników z Usług (dalej: „Dane Osobowe”) jest Hostovita.pl. 

II. Zbieranie Danych Osobowych 

1. Przeglądanie zawartości stron internetowych Hostovita.pl lub Serwisu nie wymaga podawania przez 

Użytkownika Danych Osobowych. 

2. Korzystanie z Usługi może wiązać się z koniecznością podania przez Użytkownika Danych 

Osobowych. Niepodanie Danych Osobowych wymaganych przez Hostovita.pl może wyłączać bądź 

ograniczać możliwość korzystania z Usługi. 

3. Podanie Danych Osobowych przez Użytkownika może być również wymagane w innych 

okolicznościach, o czym Użytkownik każdorazowo zostanie poinformowany przez Hostovita.pl. 

Zakres przetwarzanych danych osobowych, który został szczegółowo opisany poniżej, związany jest 

bezpośrednio z celem ich uzyskania, czyli świadczeniem przez Serwis Usług. 

4. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Usługi, Hostovita.pl może w szczególności wymagać 

podania danych identyfikacyjnych urządzenia mobilnego, dostawcy usług internetowych oraz 

abonenta. Zebrane w ten sposób dane będą przetwarzane w sposób zanonimizowany w celach 

statystycznych lub dla zapewnienia najlepszego korzystania z Serwisu przez Użytkownika. 

5. W niektórych przypadkach Hostovita.pl gromadzi określone rodzaje informacji automatycznie 

podczas wizyty Użytkownika na stronie internetowej Hostovita.pl lub za pośrednictwem adresów 

poczty elektronicznej. Zautomatyzowane gromadzenie danych może obejmować w szczególności 

wykorzystanie logów na serwerze do gromadzenia adresów IP, jak również wykorzystanie plików 

identyfikacyjnych (ang. cookies) oraz znaczników nawigacyjnych (ang. web beacons). Gromadzenie 

tego typu informacji zmierza do lepszego zrozumienia i usprawnienia działania, funkcjonalności i 

wydajności serwisów internetowych Hostovita.pl oraz do prowadzenia działań marketingowych. 

Sposoby wykorzystywania tych informacji w przypadku przetwarzania danych osobowych na rzecz 

podmiotów trzecich, z którymi Serwis współpracuje stosując zewnętrzne pliki cookies innych 

podmiotów, np. w celach statystycznych, lub w celu realizowania kampanii reklamowych, wtyczka 

społecznościowa, opisane zostały w dokumentach polityki prywatności tych podmiotów. 

6. Hostovita.pl stosuje pliki typu cookies lub podobne, które zapisywane są w urządzeniu końcowym 

Użytkownika. Cookies nie służą do ustalania tożsamości Użytkownika, lecz pozwalają dokładniej 

określać indywidualne potrzeby Użytkownika posługującego się danym urządzeniem i dzięki temu 

oferować usługi lepsze i bardziej dostosowane do wymagań Użytkownika, a także ułatwiać połączenie 

z interesującymi go stronami internetowymi. 



7. Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym 

celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania cookies w przeglądarce 

internetowej. Jeżeli Użytkownik usunie lub zablokuje cookies ze strony internetowej Hostovita.pl, 

część strony może nie działać poprawnie. 

III. Zakres przetwarzania Danych Osobowych 

1. Użytkownik może zostać poproszony o podanie przed lub w trakcie korzystania z Serwisu lub Usługi, 

co najmniej następujących Danych Osobowych: imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu oraz 

adresu poczty elektronicznej. W regulaminie Serwisu lub Usługi mogą zostać wskazane inne Dane 

Osobowe, które Użytkownik powinien podać w celu korzystania z Serwisu lub Usługi. 

2. Hostovita.pl przetwarza Dane Osobowe w celu świadczenia Usługi, udostępniania Serwisu, w celu 

marketingu bezpośredniego swoich usług lub innych prawnie usprawiedliwionych celach. 

3. Usługi świadczone w ramach Serwisu, zgodnie z Polityką, wykonywane są po uzyskaniu zgody 

Użytkownika na przetwarzanie danych przez Administratora danych osobowych, co oznacza, że 

informacja zarówno dotycząca zakresu przekazanych danych jak i celu ich przetwarzania jest 

zrozumiała dla Użytkownika. Status Administratora danych osobowych nakłada na Serwis obowiązek 

wynikający z przepisów Ustawy lub innych przepisów polskiego prawa do sprawdzania 

dopuszczalności udzielenia informacji i przekazania lub udostepnienia danych osobowych w 

przypadku spełnienia warunków ustawowych. 

IV. Podstawa przetwarzania Danych Osobowych 

1. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika bądź w 

przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Hostovita.pl do przetwarzania Danych 

Osobowych. 

2. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego Danych Osobowych następuje w postaci 

elektronicznej, przez zaznaczenie właściwego miejsca w trakcie rejestracji lub innej procedury 

mającej na celu umożliwienie korzystania z Usługi. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę 

na przetwarzanie Danych Osobowych. 

3. Użytkownik jest poinformowany przez Serwis o oferowanych możliwościach zarządzania dostępem 

do Konta Klienta, a w tym do Danych Osobowych. 

V. Przekazywanie i Udostępnianie Danych Osobowych 

1. Korzystanie z Serwisu lub Usługi może wiązać się z koniecznością udostępnienia lub przekazania 

Danych Osobowych Użytkownika innym użytkownikom Serwisu lub Usługi, udostępnieniem lub 

przekazaniem Danych Osobowych poza Serwis. Jeśli wskutek powyższego nastąpi przekazanie 

Danych Osobowych osobie trzeciej, zgodnie z przepisami polskiego prawa, przetwarzanie Danych 

Osobowych będzie podlegać polityce ochrony prywatności przyjętej przez taką osobę. 

2. Hostovita.pl może przekazać lub udostępnić Dane Osobowe osobom trzecim, o ile: 

1. Użytkownik wyrazi na to zgodę lub 



2. będzie to wynikało z przepisów polskiego prawa, a w szczególności Ustawy lub 

3. okaże się to niezbędne w celu świadczenia Usługi. 

3. O fakcie przekazania lub udostępnienia Danych osobowych Użytkownik informowany jest zgodnie z 

przepisami Ustawy. 

VI. Prawa Użytkownika 

1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści Danych Osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji. 

2. W przypadku zmiany Danych Osobowych, Użytkownik powinien zapewnić ich aktualizację zgodnie z 

wymaganiami danej Usługi lub danego Serwisu. 

3. Hostovita.pl umożliwia Użytkownikowi usunięcie jego Danych Osobowych ze zbioru danych na 

żądanie Użytkownika lub na podstawie przepisów polskiego prawa. 

4. Hostovita.pl może odmówić usunięcia Danych Osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył regulamin 

Serwisu, Usługi lub przepisy prawa, a zachowanie Danych Osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia 

tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika. 

5. Dane osobowe mogą być przetwarzane również po zaprzestaniu korzystania z Usługi np. wygaśnięciu 

umowy, jeżeli jest to niezbędne do realizacji obowiązków nałożonych na Administratora danych przez 

obowiązujące przepisy prawa. 

VII. Informacje handlowe 

1. Hostovita.pl może przesyłać Użytkownikowi, w tym na podane przez niego adresy poczty 

elektronicznej, informacje handlowe na temat usług Hostovita.pl, o ile Użytkownik wyraził zgodę na 

ich otrzymywanie. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę. 

VIII. Kontakt 

1. Użytkownik Serwisu może w dowolnym czasie skontaktować się z Hostovita.pl w celu uzyskania 

informacji o tym, czy i w jaki sposób Hostovita.pl wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego 

Dane Osobowe, a także w celu zgłoszenia wszelkich zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo 

przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików 

zawierających złośliwe oprogramowanie. 

2. Użytkownik Serwisu może również zwrócić się do Hostovita.pl z prośbą o usunięcie jego Danych 

Osobowych w całości lub w określonej części. 

3. Adres, pod którym można się skontaktować z Hostovita.pl: Hostovita Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 40, 

35-203 Rzeszów, poczta elektroniczna: admin@hostovita.pl. 

IX. Zmiana Polityki Ochrony Prywatności 

1. Serwis Hostovita.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Ochrony Prywatności, 

jednocześnie zapewnia, że prawa Użytkownika wynikające z niniejszego dokumentu nie zostaną 



ograniczone bez jego zgody. Wszelkie zmiany dotyczące Polityki Ochrony Prywatności będą 

publikowane w niniejszej witrynie internetowej. 


