
 
 

 

REGULAMIN  
Katalogu Firm -katalogbai.pl 

 
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Postanowienia zawarte w poniższym Regulaminie stanowi regulamin świadczenia 
usług drogą elektroniczną na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 
2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

2. Poniższy regulamin określa zasady dodawania, utrzymywania, wnoszenia zmian 
oraz usuwania wpisów w Katalogu Firm katalogbai.pl 

3. Operatorem świadczącym usługi jest TITTLE.PL Jacek Kurzawa, ul. Farbiarska 20/24 
97-200 Tomaszów Maz., prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TITTLE.pl 
Jacek Kurzawa określany w dalszej części regulaminu jako Operator, oraz jako 
TITTLE lub TITTLE.pl 

4. Złożenie zamówienia dodania wpisu jest równoznaczne z potwierdzeniem, iż Klient 
zapoznał się z treścią Regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia. 

5. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych 
dotyczących produktów i usług oferowanych przez katalogbai.pl, a także wyraża 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Operatora, zgodnie z ustawą z 
dnia 29.VIII.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). 

6. Operator zastrzega sobie prawo do zmian treści niniejszego Regulaminu. Zmiany te 
obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronach 
internetowych katalogbai.pl.   

 

 
§2 PRYWATNOŚĆ 
 

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z Ustawą 
z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883, 
przez TITTLE w zakresie umożliwiającym wywiązanie się ze zobowiązań w 
stosunku do Klienta. 

2. TITTLE nie udostępnia danych osobowych osobom trzecim, za wyjątkiem organów 
państwowych posiadających odpowiednie uprawnienia oraz rejestrów domen. W 
przypadku rejestrów domen zagranicznych dane osobowe Klienta są ogólnie 
dostępne w bazie WHOIS. W przypadku rejestrów domen polskich, wyłącznie dane 
osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, nie są widoczne w 
ogólnodostępnej bazie WHOIS. 

3. W szczególnych przypadkach zastrzegamy sobie prawo udostępnienia poczty 
elektronicznej organom państwowym do tego uprawnionym. 

 

 
§3 OPŁATY 

1. Dodanie wpisu do katalogbai.pl jest BEZPŁATNE. 
2. Wszystkie usługi płatne aktywowane są po uiszczeniu stosownej kwoty, wynikającej 

z cennika zamieszczonego na stronie katalogbai.pl (aktywujemy konto na 
podstawie czytelnego potwierdzenia wpłaty przesłanego mailem na adres 
katalogbai@tittle.pl  

3. Jeżeli Klient opłaci abonament przelewem pocztowym, przelewem bankowym, 
gotówką, oraz korzystając z płatności elektronicznych to konto zostanie 
aktywowane przez TITTLE w przeciągu 24h (w dni robocze poniedziałek- piątek) 
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od momentu wpłynięcia odpowiedniej należności na konto TITTLE lub otrzymania 
przez nas czytelnego dowodu wpłaty e-mailem.  

 

 
1. TITTLE nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za straty Klientów powstałe w 

wyniku: 
▪ kataklizmów, 
▪ działanie czynników i osób trzecich, 
▪ nieprawidłowego użytkowania kont, 
▪ nieotrzymania poczty elektronicznej. 
▪ podania niepełnych lub nieprawdziwych informacji przy aktywacji usług. 

2. TITTLE nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za materiały znajdujące się w 
informacjach Klienta. 

3. Aktywacja konta następuje po okazaniu dowodu wpłaty lub wpłynięciu pieniędzy na 
konto. 

4. TITTLE zobowiązuje się wykonywać kopie zapasowe i składować je na niezależnych 
serwerach. 

5. TITTLE nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści. 
6. Odpowiedzialność TITTLE jest w każdym przypadku ograniczona do wartości opłaty 

wniesionej przez Klienta.  

 

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA 
 

1. Abonenci, bez względu na narodowość, są zobowiązani do przestrzegania prawa 
polskiego oraz umownych zasad korzystania z sieci Internet. 

2. TITTLE zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia wpisu w katalogu , 
jeżeli: 
• będą na nim przetrzymywane treści sprzeczne z prawem polskim i 

międzynarodowym a także treści rasistowskie, faszystowskie, propagujące 
przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, 

• Klient działa na szkodę innych użytkowników TITTLE lub użytkowników sieci 
Internet, 

• nie została wniesiona opłata za usługę, został złamany dowolny punkt niniejszego 
regulaminu. 
  

  

§6 OGRANICZENIA 
1. Na swoich serwerach  TITTLE zabrania przechowywania informacji zawierających 

treści sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym oraz zawierających treści 
rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle 
religijnym, rasowym, wyznaniowym, a także treści uznane powszechnie za naganne 
moralnie. 

2. TITTLE nie odpowiada za nieprawidłowe dane Klienta umieszczone w katalogu. 
 
§7 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. Reklamacja Klienta w związku z zmiana lub usunięcie wpisu powinna zostać 
przesłana na adres katalog@tittle.pl z adresu powiązanego z wpisem w formie 
pisemnej na adres korespondencyjny TITTLE i określać:  
 - dane Klienta umożliwiające nawiązanie z nim kontaktu, w tym dane umożliwiające 

identyfikację osoby składającej reklamację jako Klienta; 
 - treść wpisu, której reklamacja dotyczy; 
 - okoliczności uzasadniające reklamację; 

2. Reklamacja powinna zostać podpisana przez Klienta lub osobę należycie umocowaną 
do reprezentowania Klienta. Do reklamacji należy dołączyć dokument z którego 
wynika umocowanie. 

3. TITTLE.pl obowiązane jest udzielić odpowiedzi na reklamację e-mailem lub na 
piśmie, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację 
oraz w jaki sposób zamierza ją rozpatrzyć lub informując o braku podstaw do 
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uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku 
konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami 
świadczonymi na rzecz tittle.pl przez osoby trzecie, tittle.pl przesyła w terminie 7 
dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.  

4. Modyfikacja lub usunięcie wpisu nastąpi w terminie do 7 dni od otrzymania 
poprawnego wniosku reklamycyjnego 
 

 

 
§8 ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Usługodawca jak i Usługobiorca są uprawnieni do rozwiązania umowy przez 
pisemne wypowiedzenie z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, przy 
czym okres wypowiedzenia kończy się ostatniego dnia opłaconego okresu 
rozliczeniowego. 

2. Wypowiedzenie umowy na wniosek  TITTLE zobowiązuje  TITTLE do zwrotu 
Klientowi niewykorzystanej części opłaty abonamentowej za świadczoną usługę. 

3. Umowa między Klientem a  TITTLE wygasa w przypadku braku potwierdzenia 
dokonania wpłaty w ciągu 5 dni od momentu zakończenia okresu trwania 
poprzedniej usługi. 

4. Rezygnacja ze świadczonych przez  TITTLE usług oraz możliwość zwrotu 
poniesionych kosztów na rzecz Klienta może nastąpić nie później niż 30 dni od 
aktywacji wpisu czyli od wpłaty pieniędzy na konto  TITTLE. 

5. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

6. Regulamin obowiązuje od 12 lutego 2021 r.  
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