Pravidlá používania Katalógu autodielov na stránke www.profiauto.pl prevádzkovanej
spoločnosťou Moto-Profil sp. z o.o.

Všeobecné ustanovenia
1. Pravidlá definujú zásady používania Katalógu autodielov ProfiAuto zverejneného na adrese
https://katalog.profiauto.pl/, ktorý sa v ďalšej časti týchto pravidiel označuje ako „katalóg“.
Používaním katalógu vyjadruje používateľ svoj súhlas a oboznámenie sa s týmito pravidlami.
2. Správcom katalógu je spoločnosť MOTO-PROFIL Sp. z o.o. so sídlom na ul. Niedźwiedziniec
10, Chorzów 41-506, zapísanou v Obchodnom registri Štátneho súdneho registra vedenom
Okresným súdom Katowice-Wschód v Katoviciach, VIII. hospodárske oddelenie Štátneho
súdneho registra pod číslom KRS: 0000025700 so základným imaním vo výške 4 006 000,00
PLN, IČ DPH: 9542022592, ďalej len „Moto-Profil“.
3. Vždy, keď sa v pravidlách spomína používateľ, chápu sa tým fyzické osoby, právnické osoby
a organizačné jednotky s právnou subjektivitou, ktoré majú právnu spôsobilosť udelenú na
základe osobitných predpisov, ktoré rešpektujú tieto pravidlá a svoj súhlas s nimi vyjadria
zaškrtnutím príslušného poľa počas prvého prihlásenia do katalógu. Používateľ sa zaväzuje, že
počas používania katalógu bude dodržiavať všeobecne platné právne predpisy.
4. Spoločnosť Moto-Profil vynakladá osobitné úsilie na ochranu súkromia používateľov
katalógu. Všetky informácie poskytované používateľmi sú v súlade s aktuálne platnými
bezpečnostnými štandardmi chránené príslušnými informatickými technológiami.
Autorské práva, právne dôsledky zverejnenia v katalógu
5. Všetky práva, najmä vrátane autorských práv na obsah zverejnený v katalógu, a celý katalóg,
vrátane jeho textu a grafických prvkov, systému stránok a ďalších prvkov, ďalej len dielo
alebo diela, patria spoločnosti Moto-Profil alebo poskytovateľom dát katalógu a sú chránené
zákonom, predovšetkým na základe ustanovení zákona zo 4. februára 1994 o autorskom práve
a právach súvisiacich s autorským právom (Z. z. z roku 1994 č. 24 pol. 83 v znení neskorších
predpisov) a zákona z 30. júna 2000 o práve priemyselného vlastníctva (Z. z. z roku 2001 č.
49 pol. 508 v znení neskorších predpisov).
6. Používaním diel umiestnených v katalógu nezískava používateľ žiadne práva na tieto diela.
7. Používateľ môže použiť diela zverejnené v katalógu tak, že sa s nimi oboznámi v rámci
povoleného používania, aké umožňujú platné ustanovenia zákona, a to najmä ustanovenia
zákona zo 4. februára 1994 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (Z.
z. č. 24 pol. 83 v znení neskorších predpisov), ustanovenia zákona z 27. júla 2001 o ochrane
databáz (Z. z. č. 128 pol. 1402) a ustanovenia zákona zo 16. apríla 1993 o boji proti nekalej
konkurencii (Z. z. č. 47 pol. 211 v znení neskorších zmien).
8. Ak platné ustanovenia poľského zákona nestanovujú jednoznačne inak, sú činnosti
používateľa, ako je kopírovanie, menenie, elektronické či papierové zverejňovanie alebo
akékoľvek prenášanie obsahu katalógu alebo jeho časti bez predchádzajúceho súhlasu
spoločnosti Moto-Profil, zakázané.
9. Používateľ nesmie používať programy, ktoré automaticky sťahujú alebo skenujú obsah
katalógu, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Moto-Profil.

10. Otázky spojené s uzatváraním kúpno-predajných zmlúv pri používaní katalógu definujú
„Všeobecné podmienky zmlúv o predaji vykonávanom spoločnosťou Moto-Profil sp. z o.o. so
sídlom v meste Chorzów zverejnené na stránke www.moto-profil.pl.
11. Katalóg sa skladá o. i. z katalógového modulu, ktorý používateľovi umožňuje nájsť vhodný
produkt na základe údajov týkajúcich sa značky a modelu vozidla, a z ponukového modulu,
ktorý obsahuje zoznam dostupných produktov bez ohľadu na značku a model vozidla.
12. Ak spoločnosť Moto-Profil udelí používateľovi práva na dopĺňanie ponukového modulu o
dodatočné produkty určené výlučne pre zákazníkov daného používateľa (Katalóg
autodielov ProfiAuto v prispôsobenej verzii), má tento používateľ (ďalej len špeciálny
používateľ) plnú zodpovednosť za obsah, ktorý v ňom zverejní. Špeciálny používateľ má
právo dopĺňať obsah katalógu vyššie uvedeným spôsobom pod podmienkou, že má všetky
požadované oprávnenia a súhlasy nevyhnutné na používanie grafických a textových prvkov
použitých v katalógu. V prípade výskytu akýchkoľvek nárokov týkajúcich sa dodatočných
produktov zo strany akéhokoľvek súkromného právneho subjektu alebo akejkoľvek (štátnej,
medzinárodnej) inštitúcie (alebo akejkoľvek organizácie alebo verejného orgánu), najmä
nárokov týkajúcich sa autorských práv, patentov či iných práv priemyselného vlastníctva a tiež
nárokov súvisiacich s činnosťou či opomenutiami v oblasti dodatočných produktov
akýchkoľvek tretích strán, za ktoré nesie špeciálny používateľ zodpovednosť, tak pred, ako aj
po uzavretí zmluvy o predaji, zbaví špeciálny používateľ spoločnosť Moto-Profil všetkej
zodpovednosti vyplývajúcej z týchto nárokov tým, že dobrovoľne splní povinnosti spoločnosti
Moto-Profil, resp. ju nahradí v začatom alebo prebiehajúcom súdnom, arbitrážnom či
administratívnom konaní a prevezme na seba účinky vydaného rozsudku, a to najmä pokiaľ
ide o povinnosť úhrady všetkých hlavných aj vedľajších stanovených čiastok vyplývajúcich z
rozsudku.
13. Spoločnosť Moto-Profil má kedykoľvek výlučné, neobmedzené právo na zmenu akýchkoľvek
informácií zverejnených v katalógu, a to bez predchádzajúceho upozornenia používateľov.
14. Všetky informácie zverejnené v katalógu Moto-Profil sa považujú za spoľahlivé a osvedčené.
Spoločnosť Moto-Profil však nepreberajú žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, presnosť a
úplnosť týchto informácií ani za ich užitočnosť pre konkrétne činnosti jednotlivých
používateľov. Všetky činnosti vykonané používateľmi na základe týchto informácií sú
uskutočňované na ich vlastné riziko.
Ochrana osobných údajov
15. Používateľ si môže prezerať katalóg bez toho aby sa musel zaregistrovať či zadávať svoje
osobné údaje.
16. Ak chce používateľ urobiť objednávku, musí sa prihlásiť do katalógu. Na tento účel musí byť
registrovaným zákazníkom spoločnosti Moto-Profil, ktorý sa prvýkrát prihlási použitím čísla
fix, motonet a zadaním pin kódu. Následne získa možnosť ďalšieho prihlasovania pomocou
ním vybraného prihlasovacieho mena a hesla.
17. Registrácia prebieha vyplnením registračného formulára a jeho odovzdaním obchodnému
zástupcovi spoločnosti Moto-Profil.
18. Správca osobných údajov používateľa uvedených pri registrácii, ktorý je zodpovedný za ich
spracovanie, je uvedený v registračnom formulári. Pravidlá, ktoré sa týkajú spracovania
osobných údajov zo strany spoločnosti Moto-Profil, sú obsiahnuté v Zásadách ochrany
osobných údajov dostupných na adrese https://moto-profil.pl/polityka-prywatnosci.

Cookies
19. Spoločnosť Moto-Profil používa technológie známe ako cookies, t. j. informácie zapisované
katalógom do počítača používateľa (alebo iných zariadení s podobnými funkciami, ktoré
umožňujú prezeranie katalógu) výlučne na účely stanovenia štatistických údajov o pohybe
používateľov a na účely zjednodušenia používania katalógu, ktorý môže tieto údaje čítať po
pripojení tohto počítača alebo zariadenia. K údajom, ktoré katalóg zbiera, patria najmä: IP
adresy, názvy domény, typ prehliadača, typ operačného systému. Tieto údaje sa môžu
zhromažďovať pomocou súborov cookies a systému Google Analytics. Pravidlá, ktoré sa
týkajú využívania technológií cookies, sú obsiahnuté v Zásadách ochrany osobných údajov
dostupných
na
adrese
https://moto-profil.pl/polityka-prywatnosci.https://motoprofil.pl/polityka-prywatnosci.
Záverečné ustanovenia
20. Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť dňa 17.05.2018.
21. Spoločnosť Moto-Profil si vyhradzuje právo robiť v týchto pravidlách zmeny. Uskutočnené
zmeny budú účinné od dátumu zverejnenia pravidiel so zmenami na stránke www.profiauto.pl
na adrese https://katalog.profiauto.pl.
22. Zásady stanovené v pravidlách podliehajú poľským zákonom.

