
 

“Wstępny audyt RODO w dhosting.pl” - regulamin 
 

§1 
Postanowienia ogólne 

 
1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa warunki i podstawy, na jakich odbywa się akcja 

przeprowadzania audytów pod nazwą “Wstępny audyt RODO w dhosting.pl” (Akcja). 
Opis akcji w materiałach promocyjno-reklamowych ma charakter wyłącznie 
informacyjny. 

2. “Organizatorem” Akcji jest dhosting.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-807) przy 
Alejach Jerozolimskich 98, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000336780, prowadzonego przez Sąd Rejonowy  
w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze 
identyfikacji podatkowej (NIP) 7010198361 i kapitale zakładowym całkowicie wpłaconym 
w wysokości 260.000,00 PLN (Organizator). 

3. W ramach Akcji pracownicy Organizatora będą przeprowadzać wstępne audyty 
zgodności z RODO stron klientów dhosting.pl (Audyt). 

 
§2 

Czas trwania Akcji 
 
Akcja trwa od 10:00 21.05.2018 do odwołania. 
 

§3 
Zasady uczestnictwa w Akcji 

 
1. W Akcji mogą wziąć udział klienci dhosting.pl Sp. z o.o. mający opłaconą jedną  

z poniższych usług: 
a. Elastyczny Web Hosting, 
b. wszystkie z kategorii dVPS, 
c. wszystkie z kategorii dKonto. 

2. Akcja dotyczy przeprowadzenia audytu strony internetowej pod kątem jej zgodności  
z zasadami RODO. 

3. Audyt przeprowadzany jest przez przeszkolonych do tego pracowników Organizatora. 
4. Audyt jest darmowy w zakresie jednej strony internetowej. 
5. Koszt przeprowadzenia Audytu każdej kolejnej strony internetowej wynosi 50 zł netto. 
6. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne. 
7. Wzięcie udziału w Akcji wymaga akceptacji Regulaminu. 
 

 
 
 
 

 



 

§4 
Warunki Akcji 

 
1. Akcja może zostać zmieniona lub odwołana przez Organizatora z przyczyn 

techniczno-organizacyjnych, przy czym zmiana nie może pogorszyć warunków udziału 
Uczestników, którzy skorzystali z Promocji. 

 
§5 

Zakres audytu w ramach Akcji 
 
1. Audytowi strony internetowej podlega: 

a. weryfikacja polityki prywatności oraz cookies; 
b. analiza ścieżki zakupowej w sklepie internetowej w kontekście wymaganych zgód; 
c. weryfikacja formularzy kontaktowych pod kątem zgód na przetwarzanie danych 

osobowych; 
d. weryfikacja formularza zapisu do newslettera pod kątem zgód na przetwarzanie 

danych osobowych; 
e. weryfikacja modułu recenzji/opinii oraz komentarzy pod kątem zgód  

na przetwarzanie danych osobowych. 
 

§6 
Dane osobowe 

 
1. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2004 poz. 1182). 

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji 
Promocji. Zakres przetwarzanych danych osobowych Uczestników obejmuje: imię, 
nazwisko, adres zamieszkania, telefon, pesel lub NIP oraz adres e-mail. 

3. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz prawo 
ich poprawiania. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia Akcji 
przez Organizatora. 

 
§7 

Reklamacje 
 
1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Akcji Uczestnik może składać: 

a. pisemnie na adres: dhosting.pl Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 98, 00-807 
Warszawa z dopiskiem “Reklamacja Wstępny audyt RODO w dhosting.pl”; 

b. drogą elektroniczną przy pomocy wiadomości e-mail na adres: bok@dhosting.pl. 
2. Reklamacje należy składać niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia budzącego 

zastrzeżenia Uczestnika Akcji. 

 

mailto:bok@dhosting.pl


 

3. W sprawach nieuregulowanych dotyczących Reklamacji niniejszej Akcji stosuje się 
zapisy Regulaminu o świadczeniu usług hostingowych dhosting.pl 
(https://dhosting.pl/download/regulamin_dhosting_pl.pdf). 

 
§8 

Postanowienia końcowe 
 
1. Firma dhosting.pl Sp. z o.o. nie pełni roli kancelarii prawnej, a pracownicy 

przeprowadzający szkolenie nie dysponują udokumentowaną wiedzą prawną. W 
związku z tym Uczestnicy muszą się liczyć z ewentualnymi błędami popełnionymi w 
trakcie Audytu. 

2. W celu uzyskania pełnego i gwarantowanego audytu strony internetowej, 
przedsiębiorstwa oraz procesu przetwarzania danych polecamy skorzystanie z 
Kancelarii Prawnej LEGATO. 

3. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest pod adresem: 
https://dhosting.pl/download/regulamin_201805_audyt_rodo.pdf. 
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