
Polityka prywatności 
 
 
 
I. Poufność danych  
 
Zakładając konto w hostit.pl masz gwarancję poufności powierzonych danych. Dane klientów są 
przechowywane w Data Center, które spełnia wysokie wymogi Generalnego Inspektoratu Ochrony 
Danych Osobowych, zaś usługa hostingu spełnia wymogi dotyczące ochrony danych osobowych 
oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.  
 
Dane przekazane podczas rejestracji wykorzystujemy wyłącznie do księgowania płatności oraz w 
zakresie niezbędnym do należytego świadczenia i wykonania usługi. Jeżeli usługa nie jest 
wykonywana bezpośrednio przez hostit.pl będziesz poinformowany i poproszony o dobrowolne 
wyrażenie zgody na przekazanie Twoich danych osobowych w zakresie koniecznym do 
prawidłowego i należytego wykonania usługi przez stronę trzecią.  
 
Masz prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawienia ich za pomocą zgłoszenia przy 
użyciu autoryzowanego adresu email lub zażądać ich trwałego usunięcia.  
 
 
II. Zabezpieczenia  
 
Zarządzanie usługami poprzez przeglądarkę internetową jest zabezpieczone kwalifikowanym 
certyfikatem SSL, potwierdzonym i wydanym przez odpowiednią do tego jednostkę. Wszystkie 
przesyłane dane za pomocą formularzy oraz w strefie wymagającej autoryzacji są szyfrowane.  
 
Wszystkie próby logowania do stref wymagających autoryzacji są rejestrowane przez nasz system 
bezpieczeństwa. W systemie zapisujemy informację dotyczące konta, które wykonywało 
logowanie, adresu IP oraz hosta osoby wykonującej połączenia.  
 
Hasła dostępowe do stref wymagających autoryzacji muszą zawierać minimum 6 znaków.  
 
Dostęp do usługi SMTP, IMAP, POP3 umożliwia nawiązywanie połączeń w pełni szyfrowanych – 
tylko od Ciebie zależy wybór formy połączeń. Usługa FTP połączenia szyfrowane udostępniona jest 
zgodnie ze specyfikacją wykupionej usług. Szyfrowane połączenia HTTPS dla Twojej domeny 
mogą być włączone w przypadku dostarczenia certyfikatu SSL i posiadania dedykowanego adresu 
IP.  
 
Nie udzielamy informacji telefonicznych dot. naszych klientów lub ich usług.  
 
III. Polityka cookies  
 
Na potrzeby prawidłowego działania koszyka zamówień, licznika odwiedzin i danych 
statystycznych, możliwości naliczania prowizji dla naszych partnerów oraz umożliwienia dostępu 
do stref wymagających autoryzacji, stosujemy pliki cookies na naszej witrynie. 
Możesz wyłączyć cookies w swojej przeglądarce w celu uniemożliwienia nam zbierania tych 
informacji, jednak możliwość korzystania z witryna będzie ograniczona. 



Więcej na temat plików cookies i podobnych technologii przeczytasz na stronie: Pliki Cookies 
 
 
IV. Kopia bezpieczeństwa  
 
Wszystkie dane klientów z usług baz danych, serwera FTP oraz poczty email są regularnie 
kopiowane na zewnętrzny serwer fizyczny i przechowywane w takim stanie z ostatnich 24h. W celu 
odzyskania danych usuniętych przez nieuwagę wymagane jest zgłoszenie przed terminem 24h od 
zdarzenia. W przeciwnym przypadku odzyskanie danych może nie być możliwe lub dane mogą być 
niekompletne.  
 
V. Zabezpieczenia antyspamowe 
 
Wykorzystujemy zabezpieczenia antyspamowe, które mogą być zdefiniowane wg uznania klienta, 
lub zostać całkowicie wyłączone. W przypadku włączenia filtrów antyspamowych wiadomości 
adresowane od podejrzanych nadawców lub zgłoszonych przez innych operatorów jako tzw. 
nadawców spamu, mogą zostać odrzucone. Bieżący monitoring usługi poczty, ftp i baz danych 
zabezpiecza przed szkodliwym działaniem innych klientów, którzy mogli by mieć wpływ na 
prawidłowe działanie Twoich usług.  
 
VI. Ochrona antywirusowa 
 
Stosujemy systemy antywirusowe, które automatycznie filtrują przesyłane pliki pod kątem wirusów 
lub złośliwego kodu przesyłanego za pomocą komend POST/GET. W sytuacji wykrycia przez nasz 
system naruszenia bezpieczeństwa zostaniesz o tym niezwłocznie poinformowany i jeżeli będzie 
wymagało tego bezpieczeństwo sieci hostit.pl, pliki mogą zostać zablokowane do czasu Twojej 
interwencji.  
 
VII. Autoryzacja poczty  
 
Wszystkie serwery pocztowe wykorzystują kwalifikowane Certyfikaty SSL, które gwarantują Ci 
bezpieczeństwo i szyfrowane przesyłanie danych email pomiędzy Twoim komputerem lub innym 
urządzeniem z zainstalowanym klientem pocztowym z kontem pocztowym na hostit.pl  


