Regulamin korzystania z Katalogu Części Samochodowych na stronie www.profiauto.pl
prowadzonej przez Moto-Profil sp. z o.o.

Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady korzystania z Katalogu Części Samochodowych ProfiAuto,
opublikowanego pod adresem https://katalog.profiauto.pl/, zwanego w dalszej części
niniejszego Regulaminu „Katalogiem”. Użytkowanie Katalogu jest jednoznaczne z
zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Administratorem Katalogu jest Spółka MOTO-PROFIL Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, ul.
Niedźwiedziniec 10, 41-506 Chorzów, wpisana do rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000025700, wysokość
kapitału zakładowego 4.006.000,00 zł, NIP: 9542022592, zwana dalej „Moto-Profil”.
3. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Użytkowniku rozumie się przez to osoby fizyczne, osoby
prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębne
przepisy przyznają zdolność prawną, które akceptują niniejszy Regulamin zaznaczając
checkbox’em odpowiednie pole w procesie pierwszego logowania do Katalogu. Użytkownik
zobowiązuje się do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa przy
korzystaniu z Katalogu.
4. Moto-Profil dokłada szczególnej staranności w zakresie ochrony prywatności Użytkowników
korzystających z Katalogu. Wszelkie informacje przekazywane przez Użytkowników są
chronione przy zastosowaniu odpowiednich technologii informatycznych, zgodnie z aktualnie
obowiązującymi standardami bezpieczeństwa.
Prawa autorskie, skutki prawne publikacji w Katalogu
5. Wszelkie prawa, w tym w szczególności autorskie prawa majątkowe do treści opublikowanych
w Katalogu, jak i całego Katalogu, w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, układu
podstron oraz innych elementów, zwanych dalej Utworem lub Utworami, przysługują MotoProfil lub dostawcom danych do Katalogu i podlegają ochronie prawnej, w szczególności na
podstawie przepisów ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.
U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) oraz ustawy z 30 czerwca 2000 r. prawo własności
przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr , 49 poz. 508, z późn. zm.).
6. Korzystanie z Utworów umieszczonych w Katalogu nie oznacza nabycia przez Użytkownika
jakichkolwiek praw do tych Utworów.
7. Użytkownik może korzystać z Utworów opublikowanych w Katalogu poprzez zapoznanie się
z nimi, jedynie w zakresie dozwolonego użytku na jaki pozwalają obowiązujące przepisy prawa,
w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz
danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 47 poz. 211 z późn. zm.).
8. Poza przypadkami wyraźnie określonymi w obowiązujących przepisach prawa polskiego
niedozwolone jest bez uprzedniej pisemnej zgody Moto-Profil wykonywanie przez
Użytkownika czynności takich jak: kopiowanie, modyfikowanie, publikowanie drukiem lub
elektronicznie, bądź transmitowanie w dowolny sposób całości lub części Katalogu.

9. Użytkownik nie może wykorzystywać programów automatycznie pobierających lub
skanujących zawartość Katalogu bez pisemnej, uprzedniej zgody Moto-Profil.
10. Kwestie związane z zawieraniem umów kupna-sprzedaży przy wykorzystaniu Katalogu
regulują „Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Moto-Profil sp. z o.o. z siedzibą
w Chorzowie” opublikowane na stronie www.moto-profil.pl.
11. Katalog składa się m.in. z Modułu Katalogowego, który pozwala Użytkownikowi znaleźć
właściwy produkt w oparciu o wskazówki dotyczące marki i modelu pojazdu oraz Modułu
Ofertowego, który zawiera listę dostępnych produktów bez odniesienia do marki i modelu
pojazdu.
12. W przypadku nadania przez Moto-Profil Użytkownikowi uprawnień do uzupełniania Modułu
Ofertowego Dodatkowymi Produktami przeznaczonymi wyłącznie dla klientów danego
Użytkownika (Katalog Części ProfiAuto w wersji dedykowanej), wówczas Użytkownik ten
(dalej: Użytkownik Specjalny) ponosi pełną odpowiedzialność za zamieszczone przez siebie
treści. Użytkownik Specjalny jest uprawniony do uzupełniania treści Katalogu w sposób o jakim
mowa wyżej, pod warunkiem posiadania wszelkich wymaganych upoważnień oraz zgód
niezbędnych do wykorzystania przez niego elementów graficznych i tekstowych użytych w
Katalogu. W przypadku wystąpienia przez jakikolwiek podmiot prawa prywatnego lub
instytucję (państwową, międzynarodową, albo jakąkolwiek inną organizację lub podmiot prawa
publicznego) z jakimikolwiek roszczeniami dotyczącymi Dodatkowych Produktów, w
szczególności praw autorskich, praw z patentu, innych praw własności przemysłowej, jak
również z roszczeniami dotyczącymi działania lub zaniechania w obszarze Dodatkowych
Produktów jakichkolwiek osób trzecich, za które Użytkownik Specjalny ponosi
odpowiedzialność, zarówno przed jak i po zawarciu umowy sprzedaży, Użytkownik Specjalny
zwolni Moto-Profil z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu dobrowolnie wykonując
zobowiązanie lub wstępując w miejsce Moto-Profil do wszczętego lub toczącego się
postępowania sądowego, arbitrażowego lub administracyjnego ze skutkami dla siebie w
zakresie wydanego orzeczenia, w szczególności w zakresie wynikającego z tego orzeczenia
obowiązku zapłaty wszystkich określonych w nim kwot należności głównych oraz ubocznych.
13. Moto-Profil ma wyłączne, nieograniczone prawo zmiany jakichkolwiek informacji
opublikowanych w Katalogu, w każdym czasie, bez uprzedniego powiadomienia
użytkowników.
14. Wszelkie informacje opublikowane w Katalogu Moto-Profil uznaje za rzetelne i sprawdzone.
Moto-Profil nie ponosi jednak odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność tych
informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań poszczególnych
Użytkowników. Wszelkie czynności podjęte na podstawie tych informacji przez
Użytkowników podejmowane są na ich wyłączne ryzyko.
Ochrona danych osobowych
15. Użytkownik może przeglądać Katalog bez konieczności podawania swoich danych osobowych
czy też bez konieczności dokonania rejestracji.
16. W celu złożenia zamówienia Użytkownik loguje się w Katalogu. W tym celu musi być
zarejestrowanym klientem Moto-Profil, który loguje się pierwszy raz używając numeru fiks,
motonet i pin. Następnie uzyskuje możliwość kolejnego logowania za pomocą wybranego
przez siebie loginu i hasła.
17. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i przekazanie go
opiekunowi handlowemu Moto-Profil.
18. Administrator danych osobowych Użytkownika podawanych przy rejestracji odpowiedzialny
za ich przetwarzanie jest wskazany na formularzu rejestracji. Regulacje dotyczące

przetwarzania danych osobowych przez Moto-Profil zawarte są w Polityce Prywatności
dostępnej pod adresem https://moto-profil.pl/polityka-prywatnosci.
Ciasteczka
19. Wyłącznie w celu ustalenia danych statystycznych o ruchu użytkowników oraz ułatwienia
użytkownikom korzystania z Katalogu, Moto-Profil używa technologii znanej jako ciasteczka
lub cookies, tj. informacji zapisywanych przez Katalog na komputerze (lub innym urządzeniu
o funkcjach podobnych do komputera, umożliwiającym przeglądanie Katalogu) użytkownika,
które Katalog może automatycznie odczytać przy połączeniu się z tego komputera lub
urządzenia. Do tych zbieranych przez Katalog danych zalicza się w szczególności: adres IP,
nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez
pliki cookies oraz system Google Analytics. Regulacje dotyczące wykorzystania technologii
cookies zawarte są w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://motoprofil.pl/polityka-prywatnosci.
Postanowienia końcowe
20. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.05.2018 roku.
21. Moto-Profil zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Wprowadzone
zmiany obowiązywać będą od momentu opublikowania Regulaminu ze zmianami na stronie
www.profiauto.pl, pod adresem https://katalog.profiauto.pl.
22. Zasady określone w Regulaminie podlegają prawu polskiemu.

