REGULAMIN
korzystania z serwisu internetowego dla właścicieli mieszkań i właścicieli lokali użytkowych zarządzanych lub
administrowanych przez firmę HATA Sp. z o.o. zwanego dalej hata.zone
1.

Postanowienia ogólne.
a/ Usługodawca HATA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie pod adresem:
ul. Herbowa 256/1, 35-317 Rzeszów, NIP 8133783040, REGON 380507090, KRS 0000736537.
b/ Użytkownik to właściciel mieszkania lub właściciel lokalu użytkowego we wspólnocie mieszkaniowej
w której usługodawca sprawuje funkcję zarządcy lub administratora.
c/ Korzystanie z serwisu jest bezpłatne.
d/ Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Wydawca ustala niniejszym Regulamin.

2.

Wymagania techniczne dotyczące korzystania z funkcjonalności Serwisu są następujące:
a/ połączenie z siecią internet
b/ przeglądarka internetowa (Internet Explorer w wersji minimum 7.0, Firefox w wersji minimum 2.x,
Safari w wersji minimum 5.x, Opera w wersji minimum 9.x oraz Google Chrome w wersji minimum 2.x.,
albo inną przeglądarkę o standardzie zbliżonym do ww. wymienionych)
c/ włączone wykonywanie Java Script oraz zapisywanie Cookies,
d/ konto poczty e – mail
e/ program do odczytywania plików w formacie pdf

3.

Reklama:
a/ Usługodawca oświadcza a użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż reklamy będą wyświetlane na
stronie przypadkowo bez względu na preferencje

4.

O Ochrona danych osobowych Użytkowników i polityka prywatności
a/ W związku z rozporządzeniem 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) (popularnie zwanymi RODO - (GDPR) Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady EU 2016/679) informujemy :
a) Administratorem danych osobowych jest HATA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym XII Wydział Gospodarczy KRS Rzeszów, Rejestr nr RZ. XII NS-REJ.
KRS/10433/18/602/REGON, 35-317 Rzeszów, ul. Herbowa 256/1, NIP 8133783040, REGON
380507090, KRS 0000736537
b) Dane kontaktowe inspektora danych osobowych: hata@interia.pl
c) Dane osobowe są przetwarzane w celu:
- art. 6 ust. 1 lit. b RODO
– przetwarzanie w celu wykonania umowy,
- art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO
– przetwarzanie w celu wykonania umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego,
- art. 6 ust. 1 lit f RODO
– prawnie uzasadniony interes.
d) Dane osobowe przetwarzane przez administratora będą przetwarzane przez następujący okres
czasu:
- dane podane w formularzu kontaktowym – do odwołania,
- dane podane w inny sposób – do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie
e) Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora serwisu przysługuje:
- prawo dostępu do danych,
- prawo modyfikacji danych,
- prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych,

- prawo żądania usunięcia danych,
f) Powyższe punkty możliwe są przez:
- kontakt z inspektorem danych osobowych,
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych
osobowych.
g) Dodatkowe informacje:
- Administrator Danych Osobowych nie dokonuje profilowania w związku z przetwarzaniem danych
osobowych, ani nie przetwarza danych osobowych w sposób automatyczny i wpływający na Twoje
prawa,
- Administrator Danych Osobowych nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.
h/ Usługodawca informuje, że ruch na stronach Serwisu jest monitorowany przez statystyki Google
Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania ze stron Serwisu.
Korzystając ze stron Serwisu Użytkownik zgadza się na analizowanie jego danych przez Google
Analytics w opisanych w tym punkcie celu.
i/ Serwis wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, w
których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności
procesu autoryzacji. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane
osobowe.
j/ Pliki cookies wykorzystywane są do uproszczenia lub umorzenia danej operacji w tym między innymi
do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Użytkownika, lepszego dopasowania Serwisu
do potrzeb Użytkownika, tworzenia statystyk oglądalności. Warunkiem działania cookies jest ich
akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie.
5.

Przepisy końcowe:
a/ regulamin obowiązuje od dnia 26.07.2018r.
b/ Prawem właściwym jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem
mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

