
POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Dbając o Państwa prywatność i działając w oparciu o obowiązujący porządek prawny, przygotowaliśmy 
Politykę prywatności, która przedstawia sposób ochrony oraz przetwarzania powierzonych nam danych 
osobowych. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowej realizacji 
usług świadczonych przez Hokito. 

 

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych jest Hokito Paweł Adamczewski, z siedzibą w Łodzi, 93-554, ul. 
Rogozińskiego 17/15, NIP: 982-030-84-34, adres e-mail: biuro@hokito.pl. 

 

2. Sposób gromadzenia Państwa danych: 

• przesłanie zapytania przez formularz kontaktowy umieszczony na stronie hokito.pl; 

• e-mail / kontakt telefoniczny; 

• zawarcie umowy z Hokito. 

 

3. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 

Administrator gromadzi i przetwarza powierzone dane osobowe Klientów na podstawie: 

A) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 - dalej zwane RODO) 

• art. 6 ust. 1 lit. a 
osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów 

• art. 6 ust. 1 lit. b 
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, 
której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane 
dotyczą, przed zawarciem umowy 

• art. 6 ust. 1 lit. f 
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 
interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. 

B) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). 

C) Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800). 

D) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 
poz. 83). 
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4. Komu przekazujemy dane 

Dane przetwarzane są w celu przedstawienia oferty, zawarcia umowy oraz realizacji usługi wynikającej 
z umowy zawartej z Hokito. W niezbędnym zakresie Administrator przekazuje Państwa dane osobowe 
podmiotom świadczącym usługi prawne, księgowe, firmom kurierskim (w przypadku nadania listu, 
paczki). 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską (Europejski Obszar 
Gospodarczy), nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji 
(profilowania) i nie będą odsprzedawane podmiotom trzecim (np. w celach marketingowych). 

 

5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Wraz z powierzeniem Administratorowi danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa: 

• prawo dostępu do danych osobowych 

• prawo do sprostowania danych osobowych 

• prawo do usunięcia danych osobowych 

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

• prawo do przenoszenia danych osobowych 

• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 

Powyższe prawa są realizowane, zgodnie ze szczegółowymi zapisami RODO, na żądanie złożone 
przez Klienta do Administratora. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

 

6. Czas przetwarzania danych 

Państwa dane będą przechowywane i przetwarzane przez okres realizacji usługi, ale także dla celów 
rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych przez Hokito, 
dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami. Czas przechowywania danych osobowych wynika także 
z przepisów podatkowych i rachunkowych, które Hokito ma obowiązek przestrzegać. 

 

W razie aktualizacji powyższych zasad, zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani o zmienionej 
treści Polityki prywatności. 
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