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Polityka Prywatności

1. Jakie informacje gromadzimy i przetwarzamy?

Dane transakcyjne:
-W przypadku osoby fizycznej.
Gromadzimy dane potrzebne do sfinalizowania transakcji tj. imię, nazwisko, dane adresowe, telefon
kontaktowy, adres e-mail, a w przypadku rejestracji domen również PESEL.

-W przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą. 
Gromadzimy dane potrzebne do sfinalizowania transakcji tj. nazwa firmy, dane adresowe, telefon 
kontaktowy, adres e-mail, imię i nazwisko przedstawiciela firmy, numer NIP.

Dane archiwizowane automatycznie:
-Podczas wizyty na naszej stronie zbieramy dane takie jak: adres IP, używana przeglądarka 
internetowa, typ systemu operacyjnego, dostawca internetu.
-Podczas rejestracji konta na naszej stronie zbieramy dane następujące informacje: adres IP, 
dostawca internetowy.
-Podczas logowania się do panelu administracyjnego zbieramy dane dotyczące adresu IP z którego 
nawiązane zostało połączenie.
- W ramach świadczenia Usług Usługodawca bądź podmioty przez niego upoważnione są 
uprawnione do zbierania i przetwarzania danych niezbędnych do świadczenia Usług, niebędących 
jednak danymi osobowymi.
- Usługodawca oświadcza, że używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich 
informacji tekstowych na komputerze Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej Serwis 
pozwala na jego identyfikację celem usprawnienia korzystania z Serwisu oraz umożliwienia 
korzystania z Aplikacji, gdyż akceptowanie plików cookies na komputerze Użytkownika umożliwia
do niej dostęp, tj. jest niezbędne do dostarczenia Użytkownikowi Usługi Informatycznej. Każda 
osoba odwiedzająca serwis może poprzez modyfikację ustawień przeglądarki internetowej 
uniemożliwić zapisywanie plików cookies na swoim komputerze bądź tak zapisane pliki trwale 
usunąć. Umożliwienie przeglądarce zapisywania na komputerze plików cookies oznacza 
jednocześnie wyrażenie zgody na takie zapisywanie. Usługodawca zapewnia, że zapisywanie na 
komputerze Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej Serwis plików cookies nie powoduje 
zmian konfiguracyjnych w jej komputerze czy oprogramowaniu.
- Usługodawca oświadcza, że gromadzi informacje o osobach odwiedzających Serwis czy 
korzystających z Aplikacji wyłącznie na swoje potrzeby, a udostępnianie tychże osobom trzecim 
możliwe jest tylko, gdy:
* wymagają tego przepisy prawa;
* w celu świadczenia Usług i po uzyskaniu stosownej zgody Użytkownika;
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Dane kontaktowe:
-Podczas kontaktu z naszym odziałem BOK zbieramy dane dotyczące tożsamości klienta tj. imię, 
nazwisko, adres e-mail.

Bezpieczeństwo danych:
Bezpieczeństwo transferu danych zapewnia protokół szyfrujący połączenie HTTPS.
Wszystkie informacje związane z naszymi klientami nie będą nigdy udostępniane osobom 
postronnym, jednak w przypadku naruszenia naszego regulaminu, naruszenia prawa polskiego 
możemy udostępnić dane organom wymiaru sprawiedliwości.
Wszystkie komputery w firmie posiadają zaszyfrowane dyski, aby w przypadku incydentu 
fizycznego dane były bezpieczne.

Bezpieczeństwo Centrum Danych:
 BEZPIECZEŃSTWO ZASILANIA

Zapewniamy redundancję zasilania
Dwie trafostacje zasilające serwerownię
Dwa agregaty prądotwórcze Fogo (silniki Volvo, Iveco)
System UPS N+1 (Benning)

 BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE
System wczesnej detekcji dymu VESDA
Automatyczny system gaszenia gazem
Całodobowa ochrona fizyczna centrum danych
System kamer
System kontroli dostępu do serwerowni
Brak zagrożenia powodziowego

 BEZPIECZNE ŁĄCZA
5 światłowodów wchodzących do budynku z różnych stron
Carrier-neutral data center - zdywersyfikowani dostawcy łączy do centrum danych 
(kilka wyjść do globalnej sieci i punktów wymiany ruchu)
Dynamiczny routing BGP
Jesteśmy uczestnikiem projektu EPIX - największego w Polsce niekomercyjnego, 
neutralnego i niezależnego węzła wymiany ruchu IP 
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