REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO
WWW.FERTISAT.COM
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§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Serwis www.fertisat.com działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb
postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
przez Serwis www.fertisat.com, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i
rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług
Elektronicznych Serwisu www.fertisat.com zobowiązany jest do przestrzegania postanowień
niniejszego Regulaminu.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
4.1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz.
1204 ze zm.),
4.2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
4.3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne
właściwe przepisy prawa polskiego.
§2
DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE
KALKULATOR PRZELICZENIOWY - Usługa Elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez
Usługodawcę, umożliwiająca obliczanie określonej wartości na podstawie danych
wprowadzonych przez Usługobiorcę.
FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.fertisat.com
umożliwiający utworzenie Konta.
FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.fertisat.com
umożliwiający złożenie Zamówienia.
KLIENT – Usługobiorca niebędący Konsumentem, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę
Sprzedaży ze Sprzedawcą.
KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie
teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym
informacje o złożonych Zamówieniach. Po zarejestrowaniu Konta w Serwisie, wysyłany jest link
aktywacyjny na adres e-mail podany w Formularzu Rejestracji. W celu rejestracji Konta,
Usługobiorca zobowiązany jest wejść na stronę internetową podaną w linku aktywacyjnym.
PRODUKT – dostępna w Serwisie usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między
Klientem a Sprzedawcą.
REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.
SERWIS - Serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.fertisat.com.
SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – WASAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w
Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000394198 NIP: 5342480572, REGON: 142984940, kapitał zakładowy: 100 000 zł, miejsce
wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk, adres poczty
elektronicznej (e-mail): biuro@wasat.pl, numer telefonu: +48 608 082 640.

11. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za
pośrednictwem Serwisu.
12. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz
Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
13. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, osoba prawna albo
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność
prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
14. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży
Produktu ze Sprzedawcą.

1.
2.
3.
4.
5.

6

§3
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA
Serwis www.fertisat.com prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów za pośrednictwem sieci
Internet, wyłącznie na rzecz Klientów niebędących Konsumentami (w szczególności rolników).
Produkty oferowane w Serwisie są wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na
rynek polski.
Produkt obejmuje satelitarny monitoring zadeklarowanej przez Usługobiorcę powierzchni oraz
generowania dotyczących jej map aplikacyjnych nawozów azotowych.
Cena za Produkt wynosi 5zł/ha (słownie: pięć złotych za hektar) na okres jednego roku
kalendarzowego licząc od dnia opłacenia Produktu.
W skład Produktu stanowiącego usługę wchodzą:
5.1 Dostarczenie wszystkich dostępnych w objętym Zamówieniem roku kalendarzowym
zobrazowań satelitarnych pozyskanych za pomocą konstelacji satelitów Sentinel-2.
5.2 Przetwarzanie wymienionych w niniejszym paragrafie zobrazowań satelitarnych w celu
obliczenia i udostępnienia Użytkownikowi informacji o przestrzennym zróżnicowaniu
kondycji pokrywy roślinnej wewnątrz obszaru objętego Zamówieniem.
5.3 Analiza zmienności ukształtowania terenu wewnątrz obszaru objętego Zamówieniem i jej
wpływu na zawartość azotu w glebie.
5.4 Generowanie map zmiennego przestrzennie stosowania nawozów azotowych zgodnie z
zaleceniami dobrej praktyki rolnej, dostosowanych do specyfiki następujących gatunków
zbóż:
- jęczmień jary browarny,
- jęczmień jary pastewny,
- jęczmień ozimy,
- mieszanka zbożowa,
- owies,
- pszenica jara,
- pszenica ozima,
- pszenżyto jare,
- pszenżyto ozime,
- żyto (odmiany mieszańcowe),
- żyto (odmiany populacyjne).
5.5 Rozdzielczość przestrzenna zmiennego stosowania nawozów azotowych wynosi:
- 25 metrów na piksel dla pierwszej w sezonie dawki nawozu,
- 10 metrów na piksel dla drugiej i trzeciej w sezonie dawki nawozu.
5.6 Oferowane w Serwisie mapy zmiennego przestrzennie nawożenia azotem kompatybilne są z
następującymi komputerami pokładowymi (kontrolerami): Trimble TMX-2050, Trimble CFX750, Trimble GTX-750.
5.7 Prezentacja danych meteorologicznych.
Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu
przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na
warunkach podanych w jego opisie.
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Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Serwisu podana jest w złotych polskich
(PLN) i stanowi kwotę brutto.
8 Cena Produktu uwidoczniona na stronie Serwisu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta
Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Serwisie, które mogą się
pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
9 Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień
(Serwis www.fertisat.com) – 24 godziny na dobę przez cały rok.
10 W celu złożenia Zamówienia, Klient jest zobowiązany do rejestracji Konta w Serwisie.
11 Warunkiem złożenia Zamówienia w Serwisie przez Klienta jest zalogowanie się w Serwisie oraz
zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
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§4
ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia
udostępnionym przez Sprzedawcę sposobem, zgodnie z § 3 pkt 9 oraz 11.
Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji powoduje związanie Klienta jego
Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje
poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji zawiera potwierdzenie wszystkich istotnych
elementów Zamówienia.
Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 zostaje zawarta
Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu: faktura VAT.
§5
SPOSOBY PŁATNOŚCI
Płatności za usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu należy uiszczać poprzez elektroniczny
serwis płatności Przelewy24.pl.
Operatorem płatności jest: PayPro S. A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327
Poznań.
W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje
zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają
dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich
banków.
Produkt zostanie udostępniony dopiero po jego opłaceniu.
§6
REKLAMACJA PRODUKTU

1. Reklamacja z tytułu rękojmi.
1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta, z tytułu rękojmi
obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23
kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.2. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania
można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@wasat.pl lub
pisemnie na adres: Wasat Sp. z o.o., ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk.
1.3. W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej
informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę
wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i
przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
1.4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14
dni od momentu zgłoszenia reklamacji.

1.5. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu
reklamacyjnym lub innym trwałym nośniku.
§7
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Z uwagi na fakt świadczenia usług wyłącznie na rzecz Klientów niebędących Konsumentami,
prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży na zasadach określonych w ustawie o prawach
konsumenta jest wyłączone.
2. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy na zasadach ogólnych w przypadkach i formie
przewidzianej przepisami kodeksu cywilnego.
§8
RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich
jak:
1.1. zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
1.2. prowadzenie Konta w Serwisie,
1.3. Kalkulator Przeliczeniowy.
2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach
określonych w Regulaminie.
3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych.
Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.
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§9
WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 8 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest
nieodpłatne.
Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
2.1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie
zawierana jest na czas nieoznaczony.
2.2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia
Zamówienia w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą
złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
2.3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Kalkulatora
zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej
Usługi przez Usługobiorcę.
Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym
posługuje się Usługodawca:
3.1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
3.2. dostęp do poczty elektronicznej,
3.3. przeglądarka internetowa,
3.4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi
obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób
trzecich.
Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 10
REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu
Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@wasat.pl.

2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących
przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane
kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez
Usługodawcę.
3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14
dni od momentu zgłoszenia.
4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy
podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
§ 11
WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
1.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze
ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).
1.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania
przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: biuro@wasat.pl.
1.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem
natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy
niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.
1.4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w
każdym czasie w drodze porozumienia stron.
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§ 12
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.fertisat.com w
szczególności teksty, elementy wizualne, skrypty (kod), interfejs użytkownika, szata graficzna,
układ graficzny, elementy interaktywne, znaki towarowe korzystają z ochrony prawnoautorskiej i
(z zastrzeżeniem elementów wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia praw
autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością WASAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000394198 NIP: 5342480572, REGON: 142984940, kapitał zakładowy: 100
000 zł, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk.
Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą
następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.fertisat.com, bez zgody Usługodawcy.
Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy,
któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.fertisat.com
stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje
odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie
internetowej Serwisu pod adresem www.fertisat.com należą do ich właścicieli. Mogą być one
zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na
stronie internetowej Serwisu pod adresem www.fertisat.com podlegają ochronie autorskiej.
Zabrania się kopiowania, powielania, dystrybuowania i użytkowania Serwisu w inny sposób niż
określono to w Regulaminie.
§ 13
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Usługodawca podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych Usługobiorców
wprowadzanych w Serwisie.
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Dane osobowe Usługobiorców wprowadzane do Serwisu stanowią własność Usługobiorców.
Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby dane dostępne w Serwisie były kompletne i
aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących
okoliczności faktycznych i prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo.
Usługobiorcy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich
działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem
informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr
osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych
osobowych Usługobiorców niezgodnie z celami Serwisu lub z naruszeniem przepisów RODO.
Usługodawca nie jest odpowiedzialny w stosunku do Usługobiorców niebędących
Konsumentami:
za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu
utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa
lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym),
powstałe z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania oprogramowania
Serwisu, szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego,
awarii sieci energetycznej,
w związku z niewłaściwym korzystaniem z Serwisu przez Usługobiorcę niebędącego
Konsumentem oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego,
oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których
Usługobiorca łączy się z systemem Serwisu,
za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu
Serwisu lub spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych
przez Usługobiorców,
za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także utratę danych
Usługobiorców niebędących Konsumentami powstałe w wyniku działania siły wyższej lub
osób trzecich,
za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym
prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu danych oraz materiałów umieszczonych w
Serwisie.

§ 14
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce
zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Serwisem, a Konsumentami będą rozstrzygane
w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z
uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie
byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą
rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
Sądowe rozstrzyganie sporów:
4.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie
Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu
postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
4.2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym
jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę
Usługodawcy.
Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów
rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania
reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd
polubowny
(wniosek
można
pobrać
na
stronie
internetowej

http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów
Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny
jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument
może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów
lub
organizacji
społecznej,
do
której
zadań
statutowych
należy
ochrona
konsumentów. Pozasądowe
dochodzenie
roszczeń
po
zakończeniu
postępowania
reklamacyjnego jest bezpłatne.
6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za
pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod
adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu www.fertisat.com
jest WASAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000394198 NIP: 5342480572,
REGON: 142984940, kapitał zakładowy: 100 000 zł, miejsce wykonywania działalności oraz adres
do doręczeń: ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@wasat.pl,
numer telefonu: +48 608 082 640, zwana dalej „Administratorem" i będąca jednocześnie
„Usługodawcą”.
2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są
przetwarzane 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.
3. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej litery należy
rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu internetowego www.fertisat.com.
§2
RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
1. CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA. Administrator przetwarza dane osobowe
Usługobiorców Serwisu www.fertisat.com w przypadku:
a) rejestracji Konta w Serwisie, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym
Kontem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy o świadczenie usługi
drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem Serwisu),
b) składania zamówienia płatnych usług w Serwisie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
(realizacja umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem
Serwisu).
2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH:
 Imię i nazwisko,
 Firma,

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

 NIP,
 Adres,
 Telefon,
 Adres e-mail.
OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe Usługobiorców przechowywane są
przez Administratora:
a) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak
jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający
okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin
przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
b) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie
zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi
przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone
wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi
lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
Podczas korzystania z Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres
IP przypisany do komputera Usługobiorcy lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa
domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
Od Usługobiorców mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach
i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Serwisie.
Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6
ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną
oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne.
Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile
Usługobiorca wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją
profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji
bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
Usługobiorca ma prawo w każdej chwili do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich
danych zakresie, o którym mowa w pkt 7 niniejszego paragrafu, do udzielenia informacji o
sposobach i zakresie profilowania danych osobowych oraz prawo do usunięcia, ograniczenia,
poprawienia, sprostowania oraz przekazania innemu podmiotowi danych osobowych.
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane
dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
a) przetwarzane zgodnie z prawem,
b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu
przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są
przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób,
których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
§3
UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Usługobiorców przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta
Administrator przy prowadzeniu Serwisu. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane
osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom
Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające)
albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
2. Dane osobowe Usługobiorców są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (EOG).

1.

2.

3.

4.

§4
PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Podstawy prawne żądania Usługobiorcy:
a) Dostęp do danych – art. 15 RODO.
b) Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
c) Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
d) Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
Usługobiorca ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
przez określony czas lub w określonym zakresie.
e) Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
W tym celu należy skontaktować się z Administratorem, podając nazwę i adres podmiotu,
do którego mają być przekazane dane oraz ich zakres. Przekazanie nastąpi w formie
elektronicznej po potwierdzeniu tego żądania przez Usługobiorcę.
f) Sprzeciw – art. 21 RODO.
Usługobiorca ma prawo wyrazić sprzeciw co do przetwarzania swoich danych zarówno w
całości, jak i we wskazanym przez niego zakresie.
g) Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
Zgoda na przetwarzanie danych może zostać w każdej chwili odwołana bez podawania
przyczyny. Żądanie może dotyczyć cofnięcia zgody tylko na określony cel albo wszystkich
celów przetwarzania danych osobowych.
W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail
na adres: biuro@wasat.pl lub skierować żądanie pisemnie na adres: ul.Trzy Lipy 3, 80-172
Gdańsk. W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak
najwięcej informacji dotyczących przedmiotu żądania, w szczególności określenie uprawnienia, z
którego Usługobiorca chce skorzystać, zgodnie z pkt 2 niniejszego paragrafu oraz dane
kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie wniosku przez
Administratora.
W sytuacji wystąpienia przez Usługobiorcę z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw,
Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia (pkt 6 niniejszego paragrafu)
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi
na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić
żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Usługobiorcę

uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu
oraz jego przyczynach.
5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba,
której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) na podst. art 17 ust. 1 i 2 RODO nie
ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do:
a) korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,
b) wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub
prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej administratorowi,
c) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9
ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3 RODO,
d) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych
lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że
prawo, o którym mowa w ust. 1 art 17 RODO, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację
celów takiego przetwarzania; lub
e) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

§5
PLIKI "COOKIES"
Strona Administratora używa plików „cookies”.
Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie
internetowej Serwisu. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk
odwiedzin strony internetowej.
W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”.
a) „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony).
b) „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy
przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia
przez Usługobiorcę.
Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji
Usługobiorców w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze
strony internetowej przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany
oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie internetowej. Informacje te nie
rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk
korzystania ze strony.
Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego
komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o
możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania
(przeglądarki internetowej).
Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików
cookies. 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 w urządzeniu użytkownika serwisu
internetowego. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one
zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać
informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
7. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług
w ramach Serwisu, w szczególności wymagających logowania.

§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych
danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w
szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem
przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz
zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i
modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą
elektroniczną.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio przepisy
RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

