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Polityka prywatności oraz wykorzystania plików cookies strony internetowej hut.net.pl 
 

1. Informacje ogólne  
Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania oraz ochrony danych osobowych dotyczących 
Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony internetowej hut.net.pl.  
2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest HUT Technika Środowiska Sp. z o.o. z 
siedzibą przy: ul. Nowy Kisielin–Rozwojowa 2, 66-002 Zielona Góra, NIP 9291489021, wpisany do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, Wydział VIII 
Gospodarczy, pod numerem KRS 0000033295, zwany dalej Właścicielem.  
3. Właściciel szanuje prawo do prywatności Użytkowników strony internetowej hut.net.pl.  
W szczególności dba o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania 
organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie. 
Nasze działania są ukierunkowane na zagwarantowanie Użytkownikowi poczucia pełnego 
bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym: 
 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych); 
Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; 
Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. 
 

Korzystanie ze strony hut.net.pl jest realizowane za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie 
zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet. 
4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach  
w następujący sposób: a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje b) poprzez 
gromadzenie plików “cookies”.  
5. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji za wyjątkiem informacji zawartych  
w plikach Cookies. Gromadzone w ten sposób informacje wykorzystywane są w celach statystycznych. 
Użytkownik w zakresie korzystania z funkcjonalności Serwisu może jednak zostać poproszony  
o podanie następujących danych osobowych: imię; adres poczty elektronicznej (adres e-mail); numer 
telefonu; treść wiadomości kontaktowej. 
Podanie danych wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak bez ich podania może nie być możliwe 
korzystanie z Serwisu w zakresie funkcjonalności, które tego wymagają (np. obsłużenie formularza 
kontaktowego) 
6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.  
7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. 
w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.  
8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, 
zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.  
9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba 
ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.  
10. Wykorzystanie plików Cookies 
Serwis, zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, korzysta z plików 
Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są  
w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej,  
z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 
 

11. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu: 
ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu podczas jego przeglądania; późniejszego skojarzenia 
Użytkownika w przypadku ponownego połączenia Serwisu z urządzeniem, na którym zostały zapisane; 
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tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron 
internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; dostosowania zawartości stron 
internetowych Serwisu do określonych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron 
internetowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Użytkownika; 
 

12. W ramach Serwisu wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies: 
„sesyjne” - przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, 
opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej; 
„stałe” - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach 
plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika; 
„niezbędne” - umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu; 
Informacje w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkownika Serwisu i nie są 
wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie 
zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia 
swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę 
automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. W tym celu zalecamy zapoznanie się z 
treścią „Pomocy” używanej przeglądarki internetowej. 
 

13. Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez 
konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych, np.: 
 

w przeglądarce Internet Explorer 
w przeglądarce Microsoft Edge 
w przeglądarce Mozilla Firefox 
w przeglądarce Chrome 
w przeglądarce Opera 
w przeglądarce Safari 
14. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych tj. przeglądarka internetowa, zazwyczaj 
domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. 
Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa 
umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. 
Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez Użytkownika 
przeglądarki internetowej. 
15. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików Cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. 
Jednak wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa 
lub utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić 
korzystanie z Serwisu. 
16. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może 
wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych 
osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w 
sposób widoczny i zrozumiały.  
17. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają 
niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis hut.net.pl. Strony te mogą 
posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W 
razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - 
nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT. 
 


