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ZASADY KORZYSTANIA | POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

O NAS
Właścicielem strony internetowej dostępnej pod adresem internetowym https://www.catchshift.com/ (dalej jako: „Strona”)
jest spółka CATCHSHIFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Wolsztynie, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000715971, sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest
dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Przemysłowa 2, 64-200 Wolsztyn, NIP 9231720420, REGON 69338871,
wysokość kapitału zakładowego: 5.100 zł, adres poczty elektronicznej: kontakt@catchshift.com, numer telefonu: +48 68 347 58
57 (dalej jako: „CATCHSHIFT”, „Właściciel” lub „Administrator”).
Mamy ponad 10-letnie doświadczenie w branży budowlanej w sektorze maszyn podciśnieniowych. Wszystkie urządzenia
opracowujemy i produkujemy we własnym zakresie, wykorzystując najnowocześniejsze technologie, wsłuchując się w opinie
użytkowników i na bieżąco reagując na potrzeby rynku. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem naszej strony
internetowej dostępnej pod adresem http://catchshift.com/ (dalej jako: „Strona”). Jesteśmy do Państwa dyspozycji!

ZASTRZEŻENIE PRAWNE
Niniejsza Strona ma charakter informacyjny, umożliwia zapoznanie się z produktami i usługami CATCHSHIFT oraz kontakt z
CATCHSHIFT m.in. poprzez złożenie zapytania ofertowego za pomocą formularza kontaktowego lub konfiguratora zapytania. Na
Stronie dostępny jest także newsletter, którego przedmiotem będzie informowanie o działaniach CATCHSHIFT, aktualnościach i
nowych produktach i usługach CATCHSHIFT. Strona, dostępne na niej produkty i usługi oraz niniejszy regulamin skierowane są
wyłącznie do przedsiębiorców, tj. Strona nie jest skierowana do konsumentów. Prawem właściwym dla Strony oraz niniejszego
regulaminu i zawieranych na jego podstawie umów jest prawo polskie.
Strona nie jest sklepem internetowym i nie jest możliwe za jej pośrednictwem zawarcie umowy sprzedaży produktów i usług
CATCHSHIFT (oznacza to m.in. że reklamy, cenniki i inne informacje o produktach i usługach zamieszczone na Stronie nie
powinny być traktowane jako oferta, a ewentualnie jako zaproszenie do zawarcia umowy). Zawarcie umowy sprzedaży może
nastąpić na skutek zapytania ofertowego skierowanego do CATCHSHIFT oraz dopiero po uzgodnieniu przez strony
szczegółowych warunków takiej umowy – zawarcie i warunki takiej umowy uregulowane są jednak odrębną umową sprzedaży
lub odrębnymi ogólnymi warunkami sprzedaży produktów przez CATCHSHIFT, które zostaną udostępnione przez CATCHSHIFT.

KORZYSTANIE ZE STRONY
Strona jest dostępna dla wszystkich użytkowników Internetu. W ramach Strony CATCHSHIFT udostępnia informacje o
prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz o dostarczanych przez siebie produktach i usługach.
Prawidłowe korzystanie ze Strony wymaga spełnienia poniższych wymagań:





Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w
wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej.
Zalecana rozdzielczość ekranu: 1920x1080.
Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

Korzystanie ze Strony jest bezpłatne. Korzystanie ze Strony winno odbywać się w sposób zgodny z prawem i dobrymi
obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw Wlaściciela, innych osób
korzystających ze Strony oraz osób trzecich, w tym praw autorskich i praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne
działania mogące utrudniać funkcjonowanie Strony. Zakazanie jest również dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
Możesz w każdej chwili zrezygnować z korzystania ze Strony poprzez zamknięcie strony internetowej lub przeglądarki
internetowej. W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o
kontakt z Właścicielem Strony:




za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: kontakt@catchshift.com lub
pisemnie na adres: ul. Przemysłowa 2, 64-200 Wolsztyn, Polska.

W opisie zgłoszenia prosimy podać (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia; oraz (2) dane kontaktowe
zgłaszającego. Ustosunkujemy się do Państwa zgłoszenia niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni kalendarzowych.

USŁUGI ELEKTRONICZNE
Na Stronie dostępne są następujące usługi elektroniczne: Konfigurator Zapytania oraz Newsletter.
1)

Konfigurator Zapytania
Konfigurator Zapytania to elektroniczny formularz dostępny na Stronie umożliwiający zlecenie klientowi zapytanie
ofertowego dotyczącego wybranej przez niego konfiguracji produktu lub usługi CATCHSHIFT – spośród dostępnych na
Stronie opcji. W ramach formularza możliwe jest określenie m.in. produktu, którego ma dotyczyć zapytanie oraz
dodatkowych akcesoriów do danego produktu.
Korzystanie z Konfiguratora Zapytania rozpoczyna się z momentem rozpoczęcia przez klienta jego wypełniania na Stronie.
Złożenie zapytania ofertowego następuje po wykonaniu przez klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu
Konfiguratora Zapytania i (2) kliknięciu na Stronie po wypełnieniu wymaganych danych pola „Wyślij” – do tego momentu
istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi
komunikatami oraz informacjami i opcjami dostępnymi na Stronie). Klient otrzymuje potwierdzenie wysłania zapytania
ofertowego na swój adres poczty elektronicznej podany w formularzu. z W Konfiguratorze Zapytania niezbędne jest
podanie przez klienta następujących danych dotyczących klienta: imię i nazwisko, nazwa firmy, kraj, adres poczty
elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz wybranie produktu i ew. dodatkowych akcesoriów.
Usługa elektroniczna Konfigurator Zapytania świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega
zakończeniu z chwilą wysłania zapytania ofertowego za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania
składania zapytania przez klienta.

2)

Newesletter
Przedmiotem Newslettera jest informowanie o prowadzonej przez CATCHSHIFT działalności, w tym o produktach i
usługach CATCHSHIFT, a także publikowanie porad i aktualności związanych z prowadzoną działalnością.
Zapis na Newsletter następuje po podaniu w zakładce/polu Newsletter widocznym na Stronie adresu poczty
elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola akcji.
Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w
każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego
żądania do Właściciela, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@catchshift.com lub też
pisemnie na adres: ul. Przemysłowa 2, 64-200 Wolsztyn.

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY
DANE OSOBOWE
Administrator może przetwarzać dane osobowe osób korzystających ze Strony. Sytuacja taka może mieć miejsce jedynie w
przypadku skontaktowania się przez osobę korzystającą ze Strony z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej,
zapisania się na Newsletter albo korzystania z formularza kontaktowego lub Konfiguratora Zapytania. Samo korzystanie ze
Strony nie wiąże się z koniecznością podania danych osobowych przez korzystającego ze Strony.
W przypadku skontaktowania się z Administratorem może on przetwarzać dane podane przez osobę kontaktującą oraz w celu
podanym przez nią – np. w celu przedstawienia oferty. Podobnie w przypadku wysłania zapytania poprzez Konfigurator
Zapytania Administrator będzie przetwarzał dane w celu przedstawienia oferty. W przypadku zapisania się na Newsletter
Administrator przetwarza adres poczty elektronicznej w celu przesyłania wiadomości w ramach Newslettera. W przypadku
zawarcia przez CATCHSHIFT oraz klienta umowy sprzedaży dane klienta będą przetwarzane także w celu wykonania umowy oraz
w ewentualnie innych celach – jeżeli strony umowy tak postanowią – w tym zakresie właściwe zapisy dotyczące danych
osobowych zawarte będą we właściwej umowie lub odrębnej polityce przetwarzania danych osobowych.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem ze Strony jest Administrator.

Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z
rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst
Rozporządzenia RODO dostępny jest tutaj: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
Korzystanie ze Strony oraz podanie danych osobowych przez Stronę jest dobrowolne, chyba że dana osoba chce skontaktować
się z CATCHSHIFT lub zapisać na Newsletter - w takim wypadku konieczne będzie podanie danych kontaktowych lub adresu
email do nawiązania kontaktu lub zapisu na Newsletter.
Administrator może w takim wypadku przetwarzać dane osobowe w następujących celach, na następujących podstawach, w
okresach oraz w następującym zakresie:

Podstawa prawna przetwarzania i okres
przechowywania danych

Cel przetwarzania danych
Wykonanie umowy lub
podjęcie działań na żądanie
osoby, której dane dotyczą,
przed jej zawarciem

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO
Dane są przechowywane przez okres niezbędny do
wykonania zawartej umowy,

Zakres przetwarzanych danych
Konfigurator Zapytania: imię i nazwisko,
nazwa firmy, kraj, adres poczty
elektronicznej, numer telefonu
kontaktowego
Newsletter: adres poczty elektronicznej.

Marketing bezpośredni

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO

Adres poczty elektronicznej

Dane są przechowywane przez okres istnienia
prawnie uzasadnionego interesu realizowanego
przez Administratora (np. przez okres niezbędny
do wykonania zawartej umowy) lub do momentu
wyrażenia skutecznego sprzeciwu.
Marketing

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO

Adres poczty elektronicznej

Dane przechowywane są do momentu wycofania
zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze
przetwarzanie jej danych w tym celu.

Dane osobowe są lub mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców - dostawcy usług
zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi
prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Strony (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do
prowadzenia Stronu, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i
udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe wybranemu dostawcy
działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania
danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
Prawa osoby, które dane dotyczą:
1.

Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, ma prawo
żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia
zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są
w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

2.

Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na
podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO
oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4.

Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn
związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust.
1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już
przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do
przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń.

5.

Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu
bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec
przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w
jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej
wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie regulaminu lub korzystając z
formularza kontaktowego dostępnego na Stronie.
PLIKI COOKIES I GOOGLE ANALYTICS
Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane
po stronie osoby odwiedzającej Stronę (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w
zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający naszą Stronę). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także
historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze Strony w
następujących celach:



dostosowywania zawartości Strony do indywidualnych preferencji korzystającego (np. dotyczących kolorów, rozmiaru
czcionki, układu strony, zawartości wyświetlanych treści, komunikatów);
prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze Strony oraz badania potrzeb
korzystających, z wyłączeniem personalnej identyfikacji korzystającego.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies.
Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej.
Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies –
w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Strony.
Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików
Cookies przez naszą Stronę – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki
internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie
plików Cookies.
Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w
najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych
stronach (wystarczy kliknąć w dany link):







w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Firefox
w przęglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Opera
w przeglądarce Microsoft Edge
w przeglądarce Safari

Administrator korzysta na Stronie z usług analitycznych dostarczanych przez Google Analytics oraz Universal Analytics należących
do firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Gromadzone dane przetwarzane są w ramach
powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do
generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Stroną. Szczegółowe informacje dotyczące działania powyższych usług
dostępne są tutaj: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/. Administrator korzystając z powyższych usług w Serwisie
Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających Stronę oraz sposób ich zachowania na Stronie,
informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę oraz dane geograficzne.

ODESŁANIA
Strona może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony,
zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszej Strony.

PRAWA AUTORSKIE
Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Strony jako całości oraz treści, grafik, zdjęć, utworów, wzorów i znaków
dostępnych w jej ramach należą do Właściciela lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną prawa
autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści jest
dozwolone bez ograniczeń w zakresie własnego użytku osobistego. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści w innym
zakresie wymaga uprzedniej wyraźnej zgody Administratora lub innych uprawnionych podmiotów trzecich.
Znaki towarowe umieszczone na Stronie należące do innych podmiotów niż CATCHSHIFT zostały wykorzystane jedynie w celach
informacyjnych celem prezentacji usług i produktów CATCHSHIFT. CATCHSHIFT nie jest powiązany z właścicielami tychże
znaków towarowych.

KONTAKT Z NAMI
W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt z
Właścicielem Strony:



za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: kontakt@catchshift.com lub
pisemnie na adres: ul. Przemysłowa 2, 64-200 Wolsztyn, Polska.

