
Polityka prywatności 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu internetowego mieszczącego się pod 

adresem: www.hubyt.com, jest LIFETUBE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-758), przy ul. 

Mangalia 2A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st 

Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000505344, NIP: 522-301-46-22, 

REGON: 147188395, e-mail: kontakt@lifetube.pl (dalej: „Administrator”), która jest 

Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu w rozumieniu Rozporządzenia 

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. 

W celu kontaktu z Administratorem wyślij wiadomość e-mail pod adresem support@hubyt.com 

2. Ilekroć w niniejszej Polityce Prywatności występują niniejsze sformułowania należy przez nie 

rozumieć: 

a) RODO: Rozporządzenia 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; 

b) Administrator: Administrator danych osobowych Użytkowników Serwisu; 

c) Serwis: Serwis internetowy mieszczący się pod adresem: www.hubyt.com; 

d) Użytkownik: osoba zarejestrowana w Serwisie jako Reklamodawca lub Influencer; 

e) Przedstawiciel: opiekun prawny/przedstawiciel ustawowy Influencera niemającego pełnej 

zdolności do czynności prawnych; 

f) Dane osobowe: dane osobowe Użytkowników Serwisu; 

g) Polityka Prywatności: Niniejszy dokument, stanowiący integralną część Regulaminu Serwisu 

HubYT; 

h) Regulamin: Regulamin korzystania z Serwisu, stanowiący umowę o świadczenie usług zawartą 

drogą elektroniczną między Administratorem a Użytkownikami, wraz ze wszelkimi 

załącznikami; 

3. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie Użytkowników korzystających z Serwisu 

mieszczącego się pod adresem hubyt.pl oraz Przedstawicieli; 

4. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu, dostępnego wraz z Polityką 

Prywatności i załącznikami bezpośrednio z poziomu Serwisu pod adresem: hubyt.pl/regulamin 

5. Administrator szanuje prawo do prywatności Użytkowników Serwisu i podejmuje wszelkie 

starania, aby mogli się oni zapoznać się ze sposobem, w jaki przetwarzane są udostępniane przez 

nich za pośrednictwem Serwisu informacje. Chcemy, żeby Nasi Użytkownicy wiedzieli: 

a) W jakim celu i na jakiej podstawie Administrator przechowuje dane Użytkowników Serwisu? 

(Dane w § 2); 

b) Jakie dane Użytkowników przechowuje Administrator (podane przez Użytkowników 

bezpośrednio lub zgromadzone automatycznie, w tym COOKIES) i komu mogą być 

udostępnione dane Użytkowników? (Dane w § 3); 
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c) W jaki sposób Użytkownicy mogą modyfikować, usuwać, przenosić i nadzorować korzystanie 

ze swoich danych osobowych i jak długo będą przetwarzane dane osobowe Użytkowników? 

(Dane w § 4) 

6. Administrator nie odpowiada za zasady prywatności stron www, na które będzie wchodził 

Użytkownik poprzez linki zamieszczone na stronach Serwisu. Prosimy Użytkowników o zachowanie 

ostrożności. 

7. O wszelkich zmianach dotyczących postanowień Polityki Prywatności Serwisu lub/i Regulaminu, 

spowodowanych w szczególności wzbogaceniem katalogu usług oferowanych w ramach Serwisu, 

modernizacji Serwisu, zmianami w systemie prawa w zakresie ochrony prywatności, Użytkownicy 

będą powiadamiani drogą elektroniczną z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. 

8. Jeśli nie zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności, prosimy o nie korzystanie z usług Serwisu. 

§ 2 

Cel i Zasady Przetwarzania Danych Osobowych 

1. Dane osobowe Użytkownika (odpowiednio Przedstawiciela) przetwarzane są w celach: 

1. świadczenia przez Administratora na rzecz Użytkownika usługi wybieranej przez 

Użytkownika poprzez zapisanie się do jednego z dostępnych modułów Serwisu: 

Reklamodawca/Influencer oraz akceptację Regulaminu – podstawą prawną przetwarzania 

jest zatem wykonanie umowy wiążącej Administratora jako Usługodawcę i Użytkownika 

tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; 

2. wypełnienia przez Administratora prawnie ciążących na nim obowiązków podatkowych - 

podstawą prawną przetwarzania jest zatem wykonanie umowy wiążącej Administratora 

jako Usługodawcę i Użytkownika tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; 

3. marketingu bezpośredniego Administratora oraz podmiotów zainteresowanych 

marketingiem własnych towarów lub usług - przesyłania Użytkownikom informacji 

handlowych związanych z funkcjonowaniem Serwisu, z nowymi treściami dostępnymi 

poprzez Serwis oraz informacji handlowych o konferencjach i szkoleniach związanych z 

zapisaniem się do wybranego modułu Serwisu - podstawą przetwarzania jest zatem 

prawnie uzasadniony interes Administratora oraz osób trzecich tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; 

2. Podanie danych przez Użytkownika w ramach Rejestracji w Serwisie oraz w ramach stworzenia 

wizytówki Użytkownika w Serwisie jest bezpłatne i dobrowolne, ale jest także warunkiem 

koniecznym do rozpoczęcia i kontynuowania świadczenia Usług Serwisu. 

3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika w ramach rejestracji w Serwisie, jest warunkiem 

koniecznym do otrzymania elektronicznych informacji przesłanych drogą mailową oraz aktywacji i 

uwierzytelnienia konta Użytkownika w Serwisie. 

4. Użytkownik, stosownie do swych decyzji i oświadczeń (zgód) składanych na etapie rejestracji lub 

korzystania z Serwisu, może wyrazić zgodę na (i) przesyłanie informacji handlowych dotyczących 

marketingu bezpośredniego usług lub towarów oferowanych przez Administratora lub jego 

partnerów handlowych, w tym newsletterów, skierowanej do oznaczonego odbiorcy za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej z wykorzystaniem 

danych pozyskanych przez Administratora w procesie rejestracji lub korzystania z Serwisu (zgoda 

wyrażana na podstawie art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 

2002 roku) i (ii) wykorzystywanie w powyższych celach automatycznych systemów wywołujących 



(zgoda wyrażana na podstawie art. 172 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 

roku). 

5. Brak wyrażenia zgód, o których mowa w ust. 4 uniemożliwia Administratorowi przesyłanie 

informacji handlowych kierowanych drogą elektroniczną, w tym usługi newsletter z Serwisu. 

§ 3 

Rodzaj i Odbiorcy Danych Osobowych 

1. Administrator zbiera Dane Osobowe bezpośrednio od Użytkowników i Przedstawicieli lub w 

sposób zautomatyzowany. 

2. Bezpośrednio od Użytkowników Administrator zbiera i przetwarza następujące dane osobowe: 

1. imię i nazwisko 

2. data urodzenia/numer PESEL/numer NIP 

3. numer telefonu 

4. adres zamieszkania/adres i nazwa prowadzonej działalności 

5. adres e-mail 

6. numer rachunku bankowego 

3. Dane osobowe są pozyskiwane od Użytkowników w zależności od funkcji, którą pełnią w Serwisie 

– Reklamodawca/Influencer. 

4. Serwis korzysta z COOKIES, które są zbierane w sposób zautomatyzowany i stanowią pliki 

informacji przechowywane lokalnie na komputerze Użytkownika przeglądającego zawartość 

Serwisu i korzystającego w jego ramach z oferowanych usług Serwisu. 

5. Podmiotami zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki COOKIES jest 

Administrator oraz: 

1. Google Inc. z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone. Aby dowiedzieć 

się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: 

https://policies.google.com/privacy; 

2. Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone, Aby dowiedzieć się 

więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij 

tu:https://www.facebook.com/policy.php; 

6. Podmioty wymienione w ust. 5 powyżej Polityki Prywatności: 

1. są osobnymi administratorami danych osobowych zawartych w plikach COOKIES w 

rozumieniu RODO; 

2. umożliwiają Administratorowi pozyskanie wyłącznie danych statystycznych (ilość 

subskrypcji, wyświetleń itd.) dotyczących kont i profili prowadzonych w mediach 

społecznościowych przez Użytkowników będących Influencerami; 

7. COOKIES zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania 

ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

8. Informacje zawarte w przechowywanych w urządzeniach Użytkowników plikach COOKIES, są 

wykorzystywane w następujących celach prowadzenia statystyk mających obrazować sposób 

korzystania z Serwisu przez Użytkowników, dostosowania i optymalizacji Serwisu do potrzeb 

Użytkowników oraz innych osób korzystających z Serwisu, tworzenia statystyk oglądalności 

podstron Serwisu oraz do zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu. 

https://policies.google.com/privacy
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9. Dane zachowane w plikach COOKIES służących do celów, o których mowa w ust. 8 powyżej 

przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora opartego na art. 

172 ust. 3 pkt 2) Ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 roku. 

10. Serwis wykorzystuje ponadto COOKIES sesyjne, ulegające skasowaniu po zakończeniu korzystania 

z Serwisu i zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i COOKIES trwałe, zapisywane w 

urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z Serwisu przez określony czas lub 

do momentu ich usunięcia. 

11. Dane pochodzące z COOKIES, będą przechowywane w zależności od rodzaju plików: na czas 

korzystania z Serwisu (pliki sesyjne), do momentu skorzystania przez Użytkownika z praw 

prowadzących do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych (patrz § 4), lub odwołania 

przez Użytkownika zgody na ich przetwarzanie. 

12. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików COOKIES, 

określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki COOKIES do urządzenia 

Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać 

za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te 

mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików 

COOKIES w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym 

zamieszczeniu COOKIES na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i 

sposobach obsługi plików COOKIES dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki 

internetowej). 

13. Odbiorcą danych osobowych Użytkowników zarejestrowanych w Serwisie, w związku ze 

świadczeniem Usług na podstawie Regulaminu Serwisu są: 

1. wobec części danych takich jak – imię i nazwisko Użytkownika - inni Użytkownicy Serwisu; 

2. wobec wszystkich danych osobowych zebranych przez Administratora – na zasadzie 

odpowiednich umów powierzenia przetwarzania danych, zawartych w celu umożliwienia 

obsługi Usług świadczonych przez Administratora i na czas niezbędny do realizacji tego 

celu, w tym rozliczenia Kampanii oraz wystawienia i opłacenia faktur: biura księgowe i 

prawne, systemy obsługi płatności, firmy hostingowe, operatorzy systemów 

mailingowych i firmy obsługujące oprogramowanie księgowe. 

14. W przypadku, gdy w związku ze świadczeniem Usług Użytkownik przekaże Administratorowi dane 

osobowe, które dotyczą osób spoza swojej struktury, których jest administratorem np. dane 

swojego kontrahenta, wówczas Administrator będzie mógł je przetwarzać w ramach powierzenia 

przetwarzania danych, do czego wymagane będzie zawarcie umowy powierzenia przetwarzania 

danych. 

15. Dane Osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

16. Administrator nie dokonuje operacji profilowania danych osobowych w rozumieniu art. 4 ust. 4 

RODO. 

§ 4 

Prawa Użytkowników 

1. Administrator będzie przechowywał Dane osobowe do momentu: 

1. skorzystania przez Użytkownika z praw prowadzących do zaprzestania przetwarzania jego 

danych osobowych; 



2. odwołania przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych przez 

Administratora, wypisania się z usługi newsletter lub usunięcia konta Użytkownika z 

Serwisu; 

2. Użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy 

przetwarzane jego Dane Osobowe, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu 

do nich oraz następujących informacji: 

1. celu przetwarzania; 

2. kategorii danych osobowych; 

3. informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub 

zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach 

międzynarodowych; 

4. w miarę możliwości planowanego okresu przechowywania danych osobowych, a gdy nie 

jest to możliwe, kryteriów ustalania tego okresu; 

5. informacji o prawie do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, 

oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; 

6. informacji o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

7. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym 

mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a 

także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, 

której dane dotyczą (Administrator nie profiluje Danych Osobowych). 

3. Użytkownik, którego Dane Osobowe przetwarza Administrator ma prawo żądania od 

Administratora: 

1. niezwłocznego sprostowania jego danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe; 

2. uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie 

dodatkowego oświadczenia. 

3. niezwłocznego usunięcia dotyczących go Danych Osobowych, a Administrator ma 

obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć Dane Osobowe, jeżeli zachodzi jedna z 

następujących okoliczności ("Prawo do Zapomnienia"): 

1. Dane Osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w 

inny sposób przetwarzane; 

2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; 

3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec 

przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy 

przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 

2 RODO wobec przetwarzania; 

4. Dane Osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; 

5. Dane Osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku 

prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, 

któremu podlega administrator; 

6. Dane Osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa 

informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO. 

4. ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach: 

1. Użytkownik kwestionuje prawidłowość Danych Osobowych – na okres 

pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; 



2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik, sprzeciwia się usunięciu 

Danych Osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; 

3. Administrator nie potrzebuje już Danych Osobowych do celów przetwarzania, ale 

są one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

4. użytkownik wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – 

do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie 

Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane 

dotyczą. 

4. Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie 

używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczące go Dane Osobowe, które 

dostarczył Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te Dane Osobowe innemu administratorowi 

bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli: 

1. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub na 

podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; oraz 

2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (nie dotyczy). 

5. Użytkownik ma prawo żądania, by jego Dane Osobowe przetwarzane przez Administratora zostały 

przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie 

możliwe. 

6. Wniesienie żądania dot. usunięcia Danych Osobowych (a w niektórych wypadkach także dot. 

ograniczenia przetwarzania może spowodować natychmiastowe rozwiązanie umowy o 

świadczenie na rzecz Użytkownika usług za pośrednictwem Serwisu. 

7. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec 

przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby prowadzonego przez Administratora 

marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane 

z takim marketingiem bezpośrednim. 

8. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych: https://uodo.gov.pl/83. 

 


