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Polityka prywatności. 

Niniejsza polityka prywatności została utworzona, aby zapewnić naszym Użytkownikom pełny dostęp 
do informacji w jaki sposób, w jakim celu i na jakich zasadach gromadzone są dane osobowe 
przekazywane nam przez użytkownika oraz udzielenia informacji dotyczącej wykorzystywania plików 
cookies. Chcielibyśmy, aby Użytkownik, dzięki zastosowaniu przez nas odpowiednich technologii, 
systemów zabezpieczeń oraz najwyższych standardów w zakresie ochrony danych osobowych oraz 
ochrony prywatności czuł się w pełni bezpiecznie. 
Administratorem Państwa danych osobowych jest przedsiębiorstwo HF Inverter Polska Spółka Cywilna 
Łukasz Bubiłek, Zbigniew Kilichowski, Jarosław Osiński, Mariusz Snowacki z siedzibą w Toruniu, adres: 
87-100 Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 101E, REGON 340489680, NIP PL8792572235, 
reprezentowana przez wspólników: Łukasza Bubiłka, Zbigniewa Kilichowskiego, Jarosława Osińskiego i 
Mariusza Snowackiego, zwane dalej Administratorem. 
 
Informacje ogólne. 

1. Obsługą strony internetowej działającej pod adresem https://www.hfinverter.co, zwaną dalej 
Serwisem, jest przedsiębiorstwo HF Inverter Polska Spółka Cywilna Łukasz Bubiłek, Zbigniew 
Kilichowski, Jarosław Osiński, Mariusz Snowacki z siedzibą w Toruniu, adres: 87-100 Toruń, ul. 
Marii Skłodowskiej-Curie 101E, REGON 340489680, NIP PL8792572235, reprezentowana przez 
wspólników: Łukasza Bubiłka, Zbigniewa Kilichowskiego, Jarosława Osińskiego i Mariusza 
Snowackiego, zwane dalej Operatorem Serwisu. 

2. Dostęp do Serwisu posiada każdy użytkownik sieci Internet bez spełnienia jakichkolwiek 
formalności, zwany jest dalej Użytkownikiem. 

3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w 
następujący sposób: 

o Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje. 
o Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka"). 
o Poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www, obsługiwanego 

przez home.pl, zwany dalej Operatorem Hostingu (Operator Hostingu prowadzi 
swoją stronę pod adresem http://www.home.pl. Operatorem Hostingu jest 
przedsiębiorstwo home.pl S.A. z siedzibą w Szczecinie) 

4. Niniejsza Polityka jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje Polityki Ochrony Danych 
Osobowych, prowadzonej przez Operatora Hostingu i/lub Operatora Serwisu zgodnie z 
przepisami o ochronie danych osobowych. 

5. W zakresie danych, będących danymi osobowymi w świetle przepisów o ochronie danych 
osobowych, administratorem danych jest Operator Serwisu. 

Informacje o formularzach. 

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. 
2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP) 
3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej niż za zgodą użytkownika. 
4. Jeśli dane w formularzu umożliwiają identyfikację osoby fizycznej, to osoba taka ma prawdo do 

wglądu, modyfikacji i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. 
Możliwe jednak, że będzie to powodowało brak dostępu do niektórych funkcji serwisu. 

5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego 
formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu 
handlowego. 

http://www.home.pl./


 
 

HF Inverter Polska Spółka Cywilna Łukasz Bubiłek, Zbigniew Kilichowski, Jarosław Osiński, Mariusz Snowacki 
siedziba: Polska, Toruń | adres: 87-100 Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 101E | NIP PL8792572235 | REGON 340489680 

HF Inverter Polska Sp.C. 
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 101E 
87-100 Toruń 

NIP: PL8792572235 
REGON: 340489680 

Tel. +48 56 653 99 16 
Tel. +48 56 623 73 16 
Fax +48 56 623 73 17 

www.hfinverter.com 
biuro@hfinverter.com 

6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym 
niektóre usługi – w szczególności dotyczy to serwisów obsługujących płatności lub też innych 
podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje. 

Informacje o plikach cookies (ciasteczka). 

1. Serwis korzysta z plików cookies. 
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, 

które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do 
korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony 
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz 
unikalny numer. 

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz 
uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu lub podmioty z nim współpracujące. 

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: 
o tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu 

korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 
o utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie 

musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; 
o określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w 

sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google. 
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session 

cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które 
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia 
strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki 
cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w 
parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (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 przeglądarki 
internetowej. 

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na 
stronach internetowych Serwisu. 

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane 
mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz 
partnerów, a także operatorów płatności. 

9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z 
plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google 
(https://policies.google.com/privacy?hl=pl) 

10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności usługi Google, do 
wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym 
celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na 
danej stronie. 

11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową 
Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy 
pomocy narzędzia:  https://www.google.com/ads/preferences/ 

 

https://policies.google.com/privacy?hl=pl
https://www.google.com/ads/preferences/
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12. Użytkownik może sprawdzić jakie i jak długo przechowywane są pliki cookies przez Serwis na 
zewnętrznej stronie internetowej prowadzonej przez niezależny podmiot od Operatora Serwisu 
i Operatora Hostingu pod adresem  http://webcookies.info/ 

13. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki internetowej stosowanej przez Użytkownika serwisu 
oznacza zgodę na zastosowane technologie informatyczne, a w szczególności pliki cookies przez 
Serwis. 

Logi serwera. 

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie 
serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu 
zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. 

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: 
o czas nadejścia zapytania, 
o czas wysłania odpowiedzi, 
o nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, 
o informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, 
o adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w 

przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, 
o informacje o przeglądarce użytkownika, 
o informacje o adresie IP. 

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. 
4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem. 

Udostępnienie i powierzenie przetwarzanych danych. 

1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie 
dozwolonych. 

2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby. 
3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym 

organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. 

Zarządzanie plikami cookies. 

1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. 
Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, 
bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach 
może uniemożliwić korzystanie ze stron www 

2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową i/lub 
system i postępuj zgodnie z instrukcjami: 

o Internet Explorer (https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-
internet-explorer-delete-manage-cookies) 

o Chrome (http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647) 
o Safari (http://support.apple.com/kb/PH5042) 
o Firefox 

(http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4
%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek) 

o Opera (https://help.opera.com/pl/latest/security-and-privacy/) 
o Android (http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647) 
o Safari (iOS) (http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL) 

http://webcookies.info/
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
http://support.apple.com/kb/PH5042
http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
https://help.opera.com/pl/latest/security-and-privacy/
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL
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o Windows Phone (http://www.windowsphone.com/pl-pl/how-to/wp7/web/changing-
privacy-and-other-browser-settings) 

o Blackberry (http://help.blackberry.com/en/blackberry-access/latest/blackberry-
access-android-user-guide/grp1481747675542.html) 
 

Prawo do wniesienia sprzeciwu. 
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych 
osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Państwa dane, z wyłączeniem sytuacji, 
gdy wykażemy, że w stosunku do Państwa danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, 
nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie 
uzasadnionego interesu oraz gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
 
Udostępnianie danych osobowych. 
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane naszym partnerom, z którymi współpracujemy łącząc 
produkty i/lub usługi. Do Państwa danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty 
przetwarzające), takie jak na przykład: firmy kurierskie, dostawcom usług IT, biura windykacyjne, 
kancelarie prawne. 
 
Jako podmioty danych mają Państwo prawo do: 

a. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b. Prawo do przenoszenia danych; 
c. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
d. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
e. Prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 
f. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

Informacja o dobrowolności podania danych. 
 
Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do: 

a. świadczenia usług na podstawie zawartych umów i/lub zleceń, zamówień, proform 
b. przygotowywania oferty i zawarcia umowy. 

 

Pozostajemy do Państwa dyspozycji. 

  
  

 

 

http://www.windowsphone.com/pl-pl/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings
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	Informacje ogólne.
	Informacje o formularzach.
	Informacje o plikach cookies (ciasteczka).
	Logi serwera.
	Udostępnienie i powierzenie przetwarzanych danych.
	Zarządzanie plikami cookies.
	Prawo do wniesienia sprzeciwu.
	Udostępnianie danych osobowych.
	Jako podmioty danych mają Państwo prawo do:
	Informacja o dobrowolności podania danych.

