Polityka prywatności dla usług oferowanych przez Hogart sp. z o.o. na Stronie
Internetowej w chmurze obliczeniowej.
Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie o ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje
o podstawach prawnych i sposobie przetwarzania danych osobowych w przez Hogart sp. z o.o.
pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej pod adresem:
https://podatek-u-zrodla.hogart.com.pl/ („Strona Internetowa”) oraz prawach podmiotów
danych z tym związanych.
Dane osobowe zbierane przez Hogart sp. z o.o. za pośrednictwem Strony Internetowej są
przetwarzane zgodnie z RODO, a Hogart sp. z o.o. dokłada szczególnej staranności w celu
poszanowania prywatności Klientów.
Strona Internetowa zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas
przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do konta poprzez certyfikat SSL
wystawiony przez jedną z renomowanych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania
przesyłanych danych przez sieć Internet.

Administrator Danych
Stosownie do art. 4 pkt. 7 RODO Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o
celach i sposobach przetwarzania danych jest Hogart sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-042
Warszawa) przy ul. Okopowej 58/72, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000022120 („Hogart”).
Dane osobowe
Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania
osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”).
Hogart zbiera dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji usług oferowanych na Stronie
Internetowej pod adresem: https://podatek-u-zrodla.hogart.com.pl/ dotyczące Klientów, tj.
osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich
działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą
lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki
organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
Dane osobowe zbierane przez Hogart obejmują: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer
telefonu, dane do wystawienia i przesłania faktury VAT oraz dane dotyczące firmy Klienta
niebędącego konsumentem: nazwę i adres firmy.
Podczas rejestracji konta na Stronie Internetowej Klient samodzielnie ustala indywidualne
hasło dostępu do swojego konta. Hasło jest przechowywane w bazie danych w formie
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zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Klient może zmienić hasło,
w późniejszym czasie, na następujących zasadach:
Jeżeli Klient posiadający konto utracił w jakikolwiek sposób hasło lub chce zmienić hasło,
Strona Internetowa umożliwia wygenerowanie nowego Hasła. Hogart nie wysyła
przypomnienia hasła.
Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail po kliknięciu w link
„Zapomniałeś hasło ?”, podanym przy formularzu logowania do konta na Stronie Internetowej.
Strona Internetowa nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym elektronicznej, z prośbą
o podanie danych do logowania, w tym hasła.
Cel, podstawa prawna i okres przetwarzania danych osobowych przez Hogart
Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Hogart w celu: realizacji usług oferowanych na
Stronie Internetowej, na potrzeby przesyłania informacji handlowych lub marketingowych,
przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, na potrzeby wykazywania
prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Hogart – za dobrowolnie
wyrażoną zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO) oraz w wykonaniu prawnie uzasadnionych
interesów Hogart (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO).
Przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych
interesów, Hogart analizuje interes Hogart, potencjalny wpływ przetwarzania na osobę, której
dane dotyczą oraz prawa tej osoby wynikające z przepisów dotyczących ochrony danych
osobowych. Hogart nie przetwarza danych osobowych w oparciu o uzasadniony interes, jeżeli
wpływ przetwarzania na osobę, której dane dotyczą przeważałby nad interesami Hogart; w
takim przypadku przetwarzanie danych osobowych jest uzależnione od posiadania przez
Hogart odpowiedniej zgody osoby, której dane dotyczą lub gdy wymagają tego lub zezwalają
na to przepisy prawa.
Dane osobowe są przekazywane Hogart dobrowolnie, jednak niepodanie określonych danych
w procesie rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta klienta oraz zakupu usług
oferowanych na Stronie Internetowej.
Dane osobowe są przetwarzane w systemach informatycznych, którymi posługuje się Hogart.
Systemy te są fizycznie i logicznie izolują od siebie dane osobowe poszczególnych
podmiotów danych.
Hogart będzie przetwarzał dane osobowe w formie umożliwiającej identyfikację podmiotu
danych przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są
przetwarzane. Jeżeli będzie istniała inna podstawa prawna usprawiedliwiająca przetwarzanie
danych, prawo do przetwarzania danych osobowych ustanie w momencie upływu okresu
przewidzianego w tych przepisach.
Odbiorcy danych
Dane osobowe mogą być przekazywane przez Hogart do podmiotów, które zapewniają na rzecz
Hogart obsługę techniczną i organizacyjną, takim jak: podmioty świadczące usługi chmury
obliczeniowej, hostingu, dostawcy oprogramowania do zarządzania systemami, podmioty
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świadczące obsługę techniczną, dostawcy zapewniający oprogramowanie do wysyłania
korespondencji handlowej drogą elektroniczną oraz wiadomości SMS. Przekazanie danych
osobowych tym podmiotom będzie odbywać się na podstawie stosownych umów zgodnych z
RODO i gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych.
W szczególności, w przypadku usług oferowanych w chmurze obliczeniowej, dane osobowe
zbierane przez Hogart mogą być przetwarzane przed dostawcę chmury obliczeniowej, w celu
realizacji umowy (umów) zawartej (zawartych) z Hogart. Hogart zawiera z takim dostawcą
umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z wymogami RODO.
Dostawca usług chmury obliczeniowej może dokonać dalszego powierzenia przetwarzania
danych osobowych, w powyższym celu.
Ponadto, w przypadku wyboru płatności poprzez system PayU, dane osobowe są udostępniane
lub przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności przez dostawcę usług
płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych – spółkę
PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań) przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla Poznania – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Rejestrowy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP 7792308495, Regon 300523444,
wpisanej do rejestru instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego
pod numerem IP1/2012, jako krajowa instytucja płatnicza.
Terytorium, na którym są przetwarzane dane osobowe
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej i Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.
Uprawnienia związane z przetwarzanymi danymi osobowymi
Podmiotom danych przysługuje prawo: dostępu do danych, sprostowania i poprawiania danych,
żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz przenoszenia danych - w
zakresie i na zasadach określonych w RODO.
Podmiotom danych przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych w celach handlowych, marketingowych lub referencyjnych w każdym czasie. W
takim wypadku Hogart nie będzie przetwarzać danych w tych celach.
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody, podmiotom
danych przysługuje prawo wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich
danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, które miało miejsce
przed cofnięciem zgody. Wycofanie zgody może jednak uniemożliwić Hogart realizację usług
lub wykonie umów.
Powyższe uprawnienia mogą być realizowane poprzez kontakt na adresy wskazane w części
„Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych” niniejszej Polityki prywatności.
Jeżeli przy przetwarzaniu danych osobowych Hogart naruszy przepisy dotyczące ochrony
danych osobowych, podmiotom danych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających Stronę Internetową lub
korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną
Hogart ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o osobach odwiedzających strony
internetowe Hogart lub korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną do
niezbędnego minimum, wymaganego do należytego świadczenia usług na ich rzecz, stosownie
do art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Logi dostępowe
Hogart zbiera informacje dotyczące korzystania ze strony internetowej Hogart przez
użytkowników oraz ich adresy IP. Informacje te są zbierane w oparciu o analizę logów
dostępowych.
Informacje te są wykorzystywane w następujących celach: diagnozowania problemów
związanych z pracą serwera, analizy ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w
zarządzaniu stroną internetową.
Tak zebrane informacje mogą również służyć do sporządzania zbiorczych, ogólnych zestawień
statystycznych, na potrzeby własne Hogart, jednak takie zestawienia nie zawierają żadnych
danych pozwalających na identyfikację danego użytkownika.
Na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz na żądanie uprawnionych organów
państwowych, w granicach tych przepisów i żądań, Hogart może być zobowiązany do
ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika w związku z
postępowaniami prowadzonymi przez te organy.
Automatyczne przetwarzanie danych osobowych
Informacje zbierane przez Hogart mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym
w formie profilowania), jednak nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków
prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na podmioty danych. Ponadto, na potrzeby
profilowania Hogart nie przetwarza żadnych danych wrażliwych (danych szczególnych
kategorii), przetwarza dane pseudonimizowane.
Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych
W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacji praw z tym związanych
można się kontaktować z Hogart w następujący sposób:
1) na adres: Hogart sp. z o.o., 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72,
2) na adres poczty elektronicznej: rodo@hogart.com.pl .
Zmiany Polityki prywatności.
Polityka prywatności może ulec zmianie, jeżeli będzie to konieczne ze względu na nowe
przepisy prawa, wytyczne dotyczące ochrony danych osobowych, kodeksy dobrych praktyk jeżeli Hogart będzie związany takimi kodeksami, zmiany technologii wykorzystywanych przez
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Hogart przy przetwarzaniu danych osobowych oraz w przypadku zmiany sposobów, celów lub
podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 1 grudnia 2020 roku.
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