REGULAMIN

§1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej w formie serwisu
internetowego przez firmę APA z siedzibą w Gliwicach.
2. Właścicielem serwisu internetowego apagroup.pl/produkty jest firma APA spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością mieszcząca się przy ul. Tarnogórskiej 251 w Gliwicach. Spółka jest wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274779,
NIP: 6312513480,
3. Odbiorca usług może kontaktować się z APA w sprawach związanych z serwisem:
a) wysyłając wiadomość drogą elektroniczną na adres: info@apagroup.pl
b) dzwoniąc pod numer 32 231 64 43 w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-16
4. Serwis internetowy apagroup.pl/produkty przeznaczony jest do zapoznania potencjalnych
odbiorców z produktami oferowanymi i usługami świadczonymi przez APA oraz umożliwienia
kontaktu potencjalnych odbiorców z APA.
5. Użyte w niniejszym regulaminie sformułowania oznaczają:
a) Serwis– serwis internetowy prowadzony przez APA sp. z o.o. z/s w Gliwicach
za pośrednictwem strony internetowej apagroup.pl/produkty;
b) APA
–
APA
spółka
z
ograniczoną
odpowiedzialność
z
siedzibą
w Gliwicach;
c) Odbiorca – osoba będąca konsumentem lub prowadząca działalność gospodarczą, dokonująca
zgłoszenia za pośrednictwem Serwisu;
d) Konsument – osoba fizyczna dokonująca Zgłoszenia w Serwisie, niezwiązanego bezpośrednio z
jej działalnością gospodarcza lub zawodową;
e) Osoba prowadząca działalność – osoba fizyczna lub prawna niebędąca konsumentem,
dokonująca Zgłoszenia w Serwisie, związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą lub
zawodową;
f) Zgłoszenie – wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się w Serwisie, oznaczające
zainteresowanie Odbiorcy usługami i/lub produktami APA.

§2
Postanowienia ogólne
1. Serwis
jest
ogólnodostępny
www.apagroup.pl/produkty.

za

pośrednictwem

sieci

2. Serwis nie oferuje możliwości zakupu produktów i/lub usług APA.

Internet

pod

adresem
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3. Dokonując Zgłoszenia Odbiorca sygnalizuje zainteresowanie produktami i/lub usługami APA z oferty
przedstawionej w Serwisie.
4. Zamieszczenie produktu i/lub usługi w Serwisie nie oznacza jego dostępności.

§3
Zgłoszenie
1. Zgłoszenia dokonuje się poprzez formularz zamieszczony w Serwisie.
2. W Zgłoszeniu, Odbiorca dokonuje wyboru produktów i/lub usług APA z oferty przedstawionej w
Serwisie, wybierając rodzaj produktów i jego specyfikacje.
3. Zgłoszenie zawiera ponadto dane pozwalające APA na zidentyfikowanie potrzeb Odbiorcy w
zakresie produktów i/lub usług, w szczególności dotyczące miejsca montażu wybranych produktów
lub świadczenia usług.
4. W momencie dokonania przez Odbiorcę zgłoszenia nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży
produktu
zawartego
w
ofercie
Serwisu,
umowy
zlecenia,
o
dzieło,
ani żadnej innej umowy zobowiązującej lub rozporządzającej. Zgłoszenie nie obliguje Odbiorcy do
zawarcia umowy z APA.
5. Zgłoszenie może być w każdym czasie odwołane.

§4
Kontakt zwrotny

1. Zgłoszenie stanowi podstawę do kontaktu zwrotnego APA z Odbiorcą.
2. Kontakt zwrotny nastąpi niezwłocznie, w miarę możliwości APA, jednakże nie później niż 7 dni od
daty dokonania zgłoszenia.
3. Celem
kontaktu
zwrotnego
APA
z
Odbiorcą
jest
w zakresie nabycia przez Odbiorcę produktów i/lub usług APA.
4. Kontakt
zwrotny
w Zgłoszeniu.

następować

będzie

według

ustalenie
danych

zasad

współpracy

Odbiorcy

podanych

5. W ramach kontaktu zwrotnego, APA może żądać przedstawienia dalszych informacji, materiałów,
dokumentów, w celu opracowania i przygotowania oferty dla Odbiorcy.
6. W razie dojścia do porozumienia pomiędzy Odbiorcą a APA w ramach kontaktu zwrotnego, strony
zawrą
umowę,
szczegółowo
określającą
zasady
współpracy,
w tym rodzaj i zakres produktów i/lub usług, termin wykonania, wynagrodzenie APA,
odpowiedzialność za wady.
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§5
Rezygnacja

1. Odbiorca jest uprawniony do rezygnacji z kontaktu z APA w każdym czasie, niezależnie od stanu
zaawansowania ustaleń poczynionych z APA w ramach kontaktu zwrotnego, chyba, że strony
postanowią inaczej na podstawie odrębnego porozumienia.
2. Rezygnacja z kontaktu zwrotnego powinna zostać wyrażona w
sposób wyraźny,
w szczególności poprzez przesłanie do APA, według danych podanych w niniejszym Regulaminie,
oświadczenia Odbiorcy o woli zaprzestania kontaktu z APA.

§6
Postanowienia dodatkowe

1. Wszystkie dane przesyłane przez Odbiorcę do APA, są chronione zgodnie z Ustawą o danych
osobowych
i nie
ulegają
przetwarzaniu
w jakichkolwiek
innych
celach
niż realizacja Zgłoszenia. Klient podaje dane osobowe dobrowolnie oraz ma pełne prawo wglądu,
poprawienia
lub
żądania
zaprzestania
(skasowania)
przetwarzania
swoich
danych
przechowywanych w bazie APA zgodnie z Ustawą „o świadczeniu usług drogą elektroniczną” z dnia
18 lipca 2002 roku (Dz. U. z 2002r, Nr 144, poz. 1204). Dokonanie Zgłoszenia oznacza zgodę
na przetwarzanie danych osobowych, przez APA [szczegółowe dane administratora znajdują się w §
1 niniejszego regulaminu] celem jego realizacji. Po realizacji kontaktu zwrotnego dane mogą zostać
usunięte na wyraźną, pisemną dyspozycję Odbiorcy wysłaną na adres e-mailowy podany w §1
niniejszego regulaminu. W przypadku gdy Odbiorcy nie zadysponuje usunięcia danych, będą one
przechowywane z zachowaniem wszelkich wymaganych norm poufności do czasu realizacji
kolejnego
Zgłoszenia
lub
dyspozycji
usunięcia
z bazy APA.
2. APA oświadcza, iż dokonał zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi
Ochrony Danych Osobowych zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.
3. Odbiorca może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w innych celach aniżeli
realizacja
Zgłoszenia,
w
szczególności
może
wyrazić
zgodę
na otrzymywanie informacji handlowych lub marketingowych APA.
4. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną informujemy, że aby korzystać z Serwisu komputer Odbiorcy i
oprogramowanie tego komputera powinny spełniać następujące wymagania: np. Komputer PC z
systemem operacyjnym, umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej w zalecanej
rozdzielczości ekranu: 1366x768 pikseli lub wyższej.
5. Odbiorca może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy
prawa.
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§7
Zmiany regulaminu

1. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia tego Regulaminu są lub staną się bezskuteczne, nieważne lub też
nastąpi zmiana obowiązującego prawa mająca wpływ na ich treść, Regulamin pozostanie ważny
w pozostałej części. W takim przypadku Strony zobowiązują się postanowienia nieważne lub
bezskuteczne zastąpić postanowieniami najbardziej zbliżonym do postanowienia nieważnego lub
bezskutecznego.
2. O ewentualnych zmianach Regulaminu APA informuje i wskazuje je w Serwisie przed wejściem
w życie przedmiotowych zmian.
3. Dokonanie zgłoszenia oznacza, że Odbiorca zapoznał się z Regulaminem przed jej zawarciem
umowy.
4. Regulamin został przyjęty uchwałą Zarządu APA z dnia 2018/01/02.

