REGULAMIN PLATFORMY SHOWROOM

1.

DEFINICJE I INTERPRETACJA

1.1.

Wyrażenia pisane w niniejszym regulaminie wielką literą będą miały znaczenie nadane im w
Regulaminie Serwisu SHOWROOM dostępnym pod adresem https://www.showroom.pl/regulamin
.
Ponadto:

1.1.1.

„Asystent Projektanta” oznacza osobę fizyczną będącą Użytkownikiem, która ma dostęp do Panelu
Projektanta danego Projektanta, upoważnioną na zasadach przewidzianych w Regulaminie Platformy do
dokonywania w imieniu Projektanta czynności przewidzianych w Regulaminie Platformy;

1.1.2.

„Cena Projektanta” oznacza cenę netto, za którą Projektant sprzedaje Produkt Administratorowi, która
co do zasady odpowiada Rekomendowanej Cenie Detalicznej Netto pomniejszonej o Marżę;

1.1.3.

„Dzień Rozliczeniowy” oznacza środę oraz ostatni dzień roboczy miesiąca lub inny dzień tygodnia lub
miesiąca, o którym Administrator powiadomił Projektanta z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem,
w którym następuje zapłata Ceny Projektanta zgodnie z Regulaminem Platformy;

1.1.4.

„Faktura Rozliczeniowa” oznacza fakturę wystawianą przez Administratora w Dniu Rozliczeniowym, na
zasadzie samofakturowania, w imieniu i na rzecz Projektanta, dokumentującą dokonanie przez
Projektanta sprzedaży w odniesieniu do każdego Produktu (i odpowiadającej mu Ceny Projektanta)
umieszczonego na Liście Należności, który nie został umieszczony na wystawionej wcześniej Fakturze
Rozliczeniowej;

1.1.5.

„Firma Kurierska” oznacza podmiot świadczący usługi przewozu wyznaczony przez Administratora
do wykonywania jego zobowiązań związanych z dostawą Produktu, przewidzianych w Regulaminie
Platformy;

1.1.6.

„Lista Należności” oznacza listę, na której Administrator umieszcza Produkty i odpowiadające im Ceny
Projektanta, z których zobowiązany jest rozliczyć się z Projektantem na zasadach przewidzianych w
Regulaminie Platformy;

1.1.7.

„Okres Karencji” oznacza okres rozpoczynający się w dniu dostarczenia Produktu Kupującemu, a
kończący się w 14 dniu kalendarzowym następującym po tym dniu;

1.1.8.

„Panel Projektanta” oznacza element Serwisu wydzielony dla konkretnego Projektanta, umożliwiający
prezentowanie Produktów w Serwisie;

1.1.9.

„Porozumienie Dodatkowe” oznacza umowę zawieraną pomiędzy Administratorem a Projektantem, w
której modyfikują oni zasady współpracy wynikające z Regulaminu Platformy

1.1.10. „Marża” oznacza kwotę równą odsetkowi Rekomendowanej Ceny Detalicznej Netto, którego wysokość
ustalana jest w sposób określony w Regulaminie Platformy, przy czym aktualna wysokość Marży
widoczna jest w Panelu Projektanta;
1.1.11. „Rekomendowana Cena Detaliczna Brutto” oznacza kwotę brutto, w oparciu o którą wyliczana jest
Rekomendowana Cena Detaliczna Netto oraz Cena Projektanta
1.1.12.

„Rekomendowana Cena Detaliczna Netto” oznacza kwotę Rekomendowanej Ceny Detalicznej Brutto
liczoną bez należnego w danym momencie podatku VAT, w oparciu o którą wyliczana jest Marża oraz
Cena Projektanta;

1.1.13.

„Regulamin Platformy” oznacza niniejszy regulamin;

1.1.14.

„Umowa Wykonawcza” oznacza umowę sprzedaży zawieraną pomiędzy Administratorem i
Projektantem w wykonaniu Umowy Obsługi Projektanta, której szczegółowe warunki określa Regulamin
Platformy;
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1.1.15. „Umowa Obsługi Projektanta” oznacza umowę zawartą między Administratorem i Projektantem, w
której Administrator zobowiązuje się prowadzić Sprzedaż wybranych przez siebie Produktów
Projektanta, zaś Projektant zobowiązuje się przekazywać Administratorowi prawdziwe i rzetelne
informacje o tych Produktach; szczegółowe zasady zawierania i wykonywania Umowy Obsługi
Projektanta określa Regulamin Platformy;
1.1.16. „Warunek Rozwiązujący” oznacza mające miejsce jeszcze przed wejściem Kupującego w posiadanie
Produktu będącego przedmiotem Umowy Wykonawczej (a tym samym Umowy Sprzedaży), (i)
skorzystanie przez Kupującego z uprawnienia do anulowania Zamówienia lub (ii) skorzystanie przez
Kupującego z prawa odstąpienia od zawartej z Administratorem Umowy Sprzedaży, lub (iii) odmowę
uiszczenia kwoty płatnej za pobraniem skutkującą odesłaniem Produktu;
1.1.17. „Warunek Zawieszający” oznacza sytuację, w której Użytkownik (Kupujący), który złożył Zamówienie, o
którym mowa w punkcie 4.4.2, opłacił je (tj. zapłacił Administratorowi cenę za Produkt wraz z kosztami)
w terminie 96 godzin od daty jego złożenia). Jeżeli Użytkownik (Kupujący) dokonuje płatności za
pośrednictwem osoby trzeciej (np. instytucji finansowej), warunek uważany jest za spełniony także w
sytuacji, gdy płatność została dokonana przez taką osobę trzecią;
1.1.18. „Zwrot” oznacza każdą sytuację, w której Kupujący odstępuje od Umowy Sprzedaży łączącej go z
Administratorem (choćby w sposób dorozumiany), bez względu na podstawę prawną takiego odstąpienia
i sposób jego wykonania przez Kupującego
1.2.

Terminy wyrażone w Regulaminie Platformy w godzinach roboczych należy liczyć w ten sposób, że z
chwilą wskazaną w Regulaminie Platformy rozpoczynają one swój bieg, który ulega zakończeniu po
upływie wskazanej w Regulaminie Platformy liczby godzin, z tym zastrzeżeniem, że terminy te nie
biegną w godzinach przypadających w soboty lub w dni wolne od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18
stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy, po których to dniach kontynuują one swój bieg. Jeżeli
początek biegu terminu wyrażonego w godzinach roboczych miałby przypaść na sobotę lub dzień wolny
od pracy w rozumieniu ustawy o dniach wolnych od pracy, termin ten rozpoczyna bieg o godzinie
0:00:00 następnego dnia, który nie jest sobotą ani dniem wolnym od pracy w rozumieniu ustawy o
dniach wolnych od pracy. Początek i koniec terminu ustalane są z dokładnością co do sekundy, przy
czym Administrator może zmienić tę dokładność przez powiadomienie wysłane e-mailem, bez
konieczności dokonywania zmiany Regulaminu Platformy. Przykładowo, termin 24 godzin roboczych
rozpoczynający się w piątek o godzinie 22:54:15 upłynie w poniedziałek o godzinie 22:54:15 (przy
założeniu, że ani piątek ani poniedziałek nie są dniami wolnymi od pracy w rozumieniu ustawy o dniach
wolnych od pracy). Jeżeli koniec terminu miałby przypaść na godzinę 0:00:00 dnia, który jest sobotą lub
dniem wolnym od pracy w rozumieniu ustawy o dniach wolnych od pracy, a dzień poprzedni takim dniem
nie jest, termin ten upływa o godzinie 24:00:00 tego poprzedniego dnia (z uwagi na tożsamość godziny
24:00:00 z godziną 0:00:00). Dla uniknięcia wątpliwości postanawia się, że czas wskazywany przez
system informatyczny Administratora będzie traktowany jako jedyny wyznacznik początku i końca biegu
terminu wyrażonego w godzinach roboczych.

1.3.

Wszelkie odniesienia do punktu (pkt), bez dokładniejszego określenia, należy traktować jako odniesienie
do punktu Regulaminu Platformy i jego wszystkich podpunktów, chyba że co innego wynika z treści
Regulaminu Platformy. Wszystkie odniesienia do punktu (pkt) Regulaminu Serwisu lub innych
dokumentów należy traktować jako odniesienia do punktu takiego dokumentu i jego wszystkich
podpunktów.

1.4.

Na potrzeby interpretacji postanowień Regulaminu Platformy należy odpowiednio stosować pkt 1.3 – 1.6
Regulaminu Serwisu.

2.

INFORMACJE WSTĘPNE

2.1.

Administrator umożliwia Projektantom dostęp w ramach Serwisu do Panelu Projektanta i korzystanie z
niego w celu prezentowania Produktów w oparciu o Regulamin Platformy.
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2.2.

Usługodawcą usługi, o której mowa w pkt 2.1, jest Administrator.

2.3.

Do założenia i korzystania z Panelu Projektanta wymagane jest: połączenie z siecią Internet,
przeglądarka internetowa umożliwiająca wywoływanie i przeglądanie na ekranie komputera lub innego
urządzenia elektronicznego stron WWW oraz posiadanie konta poczty elektronicznej.

2.4.

Wszelkie prawa do Serwisu oraz jego poszczególnych elementów przysługują Administratorowi lub
osobom trzecim, których materiały zgodnie z prawem są udostępniane przez Administratora w ramach
świadczonej przez niego usługi. Użytkownicy zobowiązani są do nienaruszania jakichkolwiek praw
Administratora lub osób trzecich, o których mowa w niniejszym pkt 2.4.

2.5.

Każde niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami lub naruszające prawa osób trzecich korzystanie z
Serwisu lub jakichkolwiek jego elementów jest zabronione. Zabronione jest także kopiowanie,
modyfikowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w jakiejkolwiek postaci Serwisu lub
poszczególnych elementów jego zawartości poza przypadkami dozwolonymi przez prawo. Informacje na
temat możliwości uzyskania licencji na korzystanie z konkretnych materiałów udostępnianych w ramach
Serwisu można uzyskać pod adresem e-mail: kontakt@showroom.pl.

2.6.

Na stronach Serwisu mogą być prezentowane również linki, materiały i prezentacje zawierające
odesłania do stron internetowych podmiotów trzecich. Korzystanie z tych stron internetowych (a w
szczególności z oferowanych na ich łamach produktów lub usług) nie jest elementem świadczonej przez
Administratora usługi, a zasady takiego korzystania określają odpowiednie podmioty trzecie.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za warunki i skutki korzystania z tych stron internetowych ani
za ich treść, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

2.7.

W stosunkach pomiędzy Administratorem a Projektantem nie stosuje się art. 661 § 1-3 Kodeksu
cywilnego.

2.8.

W przypadku uruchomienia Kanału Sprzedaży umożliwiającego sprzedaż Produktów w innym kraju niż
Rzeczpospolita Polska, Regulamin Platformy może zostać uzupełniony o załącznik regulujący
dodatkowe zasady związane z prezentowaniem Produktów w takim Kanale Sprzedaży, prowadzeniem
sprzedaży Produktów w ramach takiego Kanału Sprzedaży oraz zasady współpracy między
Administratorem i Projektantem w związku z tak prowadzoną sprzedażą (w tym w szczególności zasady
rozliczeń). Wybór takiego Kanału Sprzedaży przez Projektanta będzie oznaczał akceptację brzmienia
odpowiedniego załącznika.

3.

ZAWARCIE UMOWY OBSŁUGI PROJEKTANTA

3.1.

Użytkownik prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową związaną z wytwarzaniem i sprzedażą
Produktów może zgłosić Administratorowi chęć zawarcia Umowy Obsługi Projektanta za pomocą
odpowiednich narzędzi informatycznych Konta Użytkownika (o ile będą dostępne) lub kontaktując się z
nim w inny sposób.

3.2.

Administrator może złożyć Użytkownikowi, o którym mowa w pkt 3.1 propozycję zawarcia Umowy
Obsługi Projektanta, która określa m.in. wysokość Marży. Złożenie przez Administratora propozycji może
być poprzedzone negocjacjami.

3.3.

Użytkownik może zaakceptować propozycję Administratora pod rygorem nieważności w formie
określonej przez Administratora w treści propozycji lub w toku negocjacji. W braku takiego określenia
akceptacja propozycji powinna nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie lub za pomocą wiadomości
e-mail przesłanej na adres, z którego Użytkownik otrzymał wiadomość zawierającą propozycję.

3.4.

Akceptacja przez Użytkownika propozycji Administratora zgodnie z pkt 3.1-3.3 powyżej oznacza, że
Administrator i Użytkownik ustalili ostateczną treść Umowy Obsługi Projektanta. Po ustaleniu ostatecznej
treści Umowy Obsługi Projektanta Administrator może, wedle własnego uznania, umożliwić
Użytkownikowi dostęp do Panelu Projektanta lub zrezygnować z zawarcia Umowy Obsługi Projektanta;
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dla uniknięcia wątpliwości postanawia się, że taka rezygnacja nie powoduje powstania żadnych roszczeń
po stronie Projektanta.
3.5.

Umowa Obsługi Projektanta zostaje zawarta z chwilą zaakceptowania przez Użytkownika Regulaminu
Platformy wyświetlanego po pierwszym logowaniu do Panelu Projektanta. Jeżeli Użytkownik nie
zaakceptuje w ten sposób Regulaminu Platformy, nie będzie uprawniony do korzystania z Panelu
Projektanta, a Administrator będzie uprawniony do uniemożliwienia dostępu do Panelu Projektanta
stworzonego dla tego Użytkownika. Jeżeli pomimo braku akceptacji Regulaminu Platformy Użytkownik
korzysta – z jakichkolwiek przyczyn – z Panelu Projektanta, Umowa Obsługi Projektanta jest uważana za
zawartą, przy czym Administrator może ją w takim wypadku rozwiązać w każdym czasie.

3.6.

Strony mogą zmienić treść Umowy Obsługi Projektanta w stosunku do treści przewidzianej
Regulaminem Platformy wyłącznie przez zawarcie, na piśmie pod rygorem nieważności albo poprzez
przesłanie mailem skanu podpisanego dokumentu, Porozumienia Dodatkowego. Dla uniknięcia
wątpliwości zastrzega się, że o uznaniu danego dokumentu za Porozumienie Dodatkowe nie decyduje
jego oznaczenie (tytuł), lecz treść wyrażająca w szczególności zgodną wolę stron dokonania zmian
Umowy

Obsługi

postanowieniami

Projektanta.

Treść

Porozumienia

Dodatkowego

ma

pierwszeństwo

przed

Regulaminu Platformy oraz wszystkimi jego załącznikami, aneksami itp. –

stanowiącymi jego integralną część. Nie wyłącza to możliwości uzupełnienia przez strony Umowy
Obsługi Projektanta o ustalenia wprost przewidziane w Regulaminie Platformy lub Porozumieniu
Dodatkowym w formie w tych dokumentach wskazanej (np. uzupełnienia Umowy Obsługi Projektanta o
wysokość Marży zawartą w treści propozycji).
3.7.

Niezależnie od oświadczeń, o których mowa w pkt 4.2 i zobowiązań, o których mowa w pkt 4.3,
Użytkownik, zawierając Umowę Obsługi Projektanta, powtarza oświadczenia, o których mowa w pkt 3.4 i
3.5 Regulaminu Serwisu i zaciąga wobec Administratora zobowiązania, o których mowa w pkt 3.5
Regulaminu Serwisu (przy czym użyte w tych postanowieniach odniesienia do Umów Sprzedaży należy
traktować jako odniesienia do Umów Wykonawczych, zaś odniesienia do Regulaminu Serwisu należy,
na potrzeby Umowy Obsługi Projektanta traktować jako odniesienia do Regulaminu Serwisu i
Regulaminu Platformy) oraz oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Platformy i akceptuje wszystkie
jego postanowienia.

4.

UMOWA OBSŁUGI PROJEKTANTA

4.1.

Przedmiot umowy

Na podstawie Umowy Obsługi Projektanta:
4.1.1.

Projektant zobowiązuje się do przekazywania Administratorowi za pomocą narzędzi informatycznych
Panelu Projektanta prawdziwych i rzetelnych informacji o Produktach, których sprzedaż będzie prowadził
Administrator (w tym w szczególności informacji o stanach magazynowych Produktów, dostępnych
kolorach i rozmiarach, Rekomendowanej Cenie Detalicznej Brutto oraz zdjęć Produktów) oraz
zawierania Umów Wykonawczych na zasadach przewidzianych w Regulaminie Platformy;

4.1.2.

Administrator zobowiązuje się do prowadzenia Sprzedaży wybranych przez Administratora Produktów
Projektanta na zasadach przewidzianych Regulaminem Platformy;

4.1.3.

strony Umowy Obsługi Projektanta (Administrator i Projektant) zobowiązują się do należytego
realizowania wiążących je Umów Wykonawczych, zgodnie z Regulaminem Platformy i obowiązującym
prawem.

4.2.

Ogólne postanowienia Umowy Obsługi Projektanta

Użytkownik, zawierając Umowę Obsługi Projektanta, oświadcza i gwarantuje Administratorowi, że:
4.2.1.

prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową związaną z wytwarzaniem i sprzedażą lub wyłącznie
sprzedażą Produktów;
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4.2.2.

przysługują mu wszelkie prawa do wszelkich znaków towarowych, logotypów oraz innych oznaczeń, a
także utworów wykorzystywanych przez niego w ramach korzystania przez niego z Serwisu (w tym także
umieszczanych na Produktach), a wykorzystanie ich w ramach korzystania przez niego z Serwisu nie
stanowi naruszenia prawa, naruszenia praw osób trzecich ani dobrych obyczajów;

4.2.3.

sprzedawane przez niego Administratorowi Produkty oraz sprzedaż tych Produktów Administratorowi, a
następnie ich sprzedaż przez Administratora w ramach Serwisu nie narusza prawa, praw osób trzecich
ani dobrych obyczajów, w szczególności sprzedaż Produktów Administratorowi, ani też dalsza ich
sprzedaż przez Administratora nie wymaga uzyskania jakiegokolwiek zezwolenia ani uzyskania
jakiejkolwiek innej decyzji administracyjnej;

4.2.4.

sprzedawane przez niego Administratorowi Produkty są dobrej jakości, nie były wcześniej używane (są
nowe) i są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz spełniają wszelkie mające zastosowanie normy
przewidziane dla towarów tego rodzaju;

4.2.5.

wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości przewidzianych Regulaminem Platformy na podany przez
siebie adres e-mail;

oraz zobowiązuje się:
4.2.6.

do zapewnienia, że wszelkie oświadczenia złożone przy zawarciu przez niego Umowy Obsługi
Użytkownika i Umowy Obsługi Projektanta, a także wszelkie podane przez niego Administratorowi dane
(w tym w szczególności numer rachunku bankowego Projektanta) i informacje będą aktualne oraz będą
odpowiadały rzeczywistemu stanowi rzeczy przez cały okres obowiązywania Umowy Obsługi
Projektanta;

4.2.7.

do korzystania z Serwisu i wszystkich jego elementów w sposób, który nie będzie wywoływał wrażenia,
że Projektant jest w jakikolwiek sposób, inny niż przez zawarcie Umowy Obsługi Projektanta, powiązany
z Administratorem;

4.2.8.

do powstrzymania się od publikowania w jakikolwiek sposób w ramach Serwisu jakichkolwiek treści
naruszających prawo, Regulamin Platformy lub Regulamin Serwisu, prawa osób trzecich lub dobre
obyczaje, jak również treści reklamowych lub promocyjnych odnoszących się do towarów lub usług
innych niż Produkty prezentowane przez Projektanta w ramach Serwisu, przy czym ewentualne treści
reklamowe lub promocyjne dotyczące tego Projektanta lub jego Produktów mogą być publikowane
wyłącznie w ramach udostępnionych w tym celu przez Administratora narzędzi informatycznych (dla
uniknięcia wątpliwości postanawia się, że Administrator nie jest zobowiązany do udostępnienia takich
narzędzi);

4.2.9.

do powstrzymania się od działań polegających na zachęcaniu Kupujących, którzy powzięli wiadomość o
Projektancie lub pochodzących od niego Produktach z wykorzystaniem Serwisu lub którzy skontaktowali
się z Projektantem w związku z korzystaniem z Serwisu, do zawierania umów dotyczących
prezentowanych w Serwisie Produktów, innych niż Umowy Sprzedaży zawierane zgodnie z
Regulaminem Serwisu i Regulaminem Platformy;

4.2.10. do bieżącego i wykonywanego z uwzględnieniem wymogów należytej, profesjonalnej staranności
sprawdzania Panelu Projektanta, w tym w szczególności sprawdzania, czy zostało złożone Zamówienie
dotyczące jego Produktu lub czy w związku z zawarciem Umowy Wykonawczej nie jest potrzebne lub
zalecane wykonanie określonych czynności;
4.2.11. do informowania Administratora z co najmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem o ewentualnych przerwach
w działalności Projektanta lub innych zdarzeniach (w tym także o czasie ich trwania), które uniemożliwią
mu prawidłowe wykonywanie Umów Wykonawczych;
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4.2.12. do powstrzymania się od jakichkolwiek działań mogących prowadzić do prowadzenia sprzedaży na rzecz
innych Użytkowników, a w szczególności takich, które będą zawierały postanowienia utrudniające lub
uniemożliwiające realizację uprawnień Administratora wynikających z Umowy Obsługi Projektanta;
4.2.13. do uczestniczenia w dobrej wierze w działaniach promocyjnych organizowanych przez Administratora (o
ile takie działania będą podejmowane), a w szczególności do niepodejmowania działań, które
zmierzałyby do uniknięcia wzięcia przez Projektanta lub prezentowane przez niego Produkty udziału w
akcjach promocyjnych organizowanych w ramach Serwisu;
4.2.14. do przestrzegania i respektowania postanowień Regulaminu Serwisu, Regulaminu Kart Upominkowych i
Kodów Rabatowych oraz innych regulaminów i zasad korzystania z usług świadczonych przez
Administratora w zakresie, w jakim Projektant z tych usług korzysta;
4.2.15. do powstrzymania się od umieszczania w przesyłkach zawierających Produkty materiałów promocyjnych
innych niż te dotyczące Serwisu lub dostępnych w nim Produktów (w tym także Produktów Projektanta);
Projektant zobowiązuje się w szczególności do powstrzymania się od umieszczania w przesyłkach
materiałów promocyjnych dotyczących innych niż Serwis możliwości zakupu Produktów;
4.2.16. do zapewnienia, że w przesyłkach zawierających Produkty będzie umieszczał wszelkie dodatkowe
elementy (w tym w szczególności dokumenty księgowe, o ile będą wymagane przez Administratora),
wskazane przez Administratora oraz wszelkie inne wymagane prawem dokumenty, którymi dysponuje;
4.2.17. do powstrzymania się od podejmowania jakichkolwiek działań, które mogłyby wpływać na treść
łączących Administratora z Kupującymi Umów Sprzedaży, innych niż przewidziane Regulaminem
Platformy lub takie, na które Administrator wyraził na piśmie lub pocztą elektroniczną pod rygorem
nieważności zgodę;
4.2.18. do przetwarzania wszelkich danych osobowych, które zostały mu przekazane w związku z korzystaniem
przez niego z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa; ponadto Projektant zobowiązany jest
przetwarzać dane osobowe zgromadzone w związku z korzystaniem z Serwisu co najmniej na takich
samych zasadach, jak te przyjęte przez Administratora w polityce prywatności.
4.3.

Prezentacja Produktów w ramach Serwisu

4.3.1.

Administrator umożliwia Projektantowi prezentowanie Produktów w Kanałach Sprzedaży („udostępnienie
Kanału Sprzedaży”) przy użyciu narzędzi informatycznych Panelu Projektanta. Narzędzia te mogą
funkcjonować w ten sposób, że prezentacja Produktu w Serwisie lub określonym Kanale Sprzedaży
będzie uzależniona od zgody Administratora (którą Administrator może wyrazić lub nie wedle własnego
uznania). Administrator może także w każdej chwili wprowadzić ustaloną przez siebie procedurę wyboru
Produktów, które będą prezentowane w Serwisie (lub poszczególnych Kanałach Sprzedaży), przy czym
może ona przewidywać w szczególności możliwość uzależnienia prezentacji Produktu w Serwisie lub
określonym Kanale Sprzedaży od zaciągnięcia przez Projektanta wskazanych przez Administratora
dodatkowych zobowiązań, a także może modyfikować przewidziane Regulaminem Platformy wymogi co
do prezentacji Produktów. Wprowadzenie takiej procedury nie wymaga zmiany Regulaminu Platformy, a
o jej wprowadzeniu Administrator może poinformować Projektanta w dowolny sposób.

4.3.2.

Administratorowi przysługuje w każdym czasie uprawnienie do odmowy lub zaprzestania udostępniania
dowolnego Kanału Sprzedaży Projektantowi bez podania przyczyny („wyłączenie Kanału Sprzedaży”).
Wyłączenie wszystkich Kanałów Sprzedaży Projektanta nie powoduje automatycznego rozwiązania
Umowy Obsługi Projektanta.

4.3.3.

Kanałami Sprzedaży dostępnymi dla Projektanta bez konieczności dokonywania jakichkolwiek czynności
innych niż zawarcie Umowy Obsługi Projektanta są Kanały Sprzedaży oznaczone jako dostępne w
Panelu Projektanta. Administrator wedle własnego uznania może umożliwić Projektantowi
prezentowanie Produktów także w innych Kanałach Sprzedaży (udostępnienie Kanału Sprzedaży).

4.3.4.

Administratorowi przysługuje w każdym czasie uprawnienie do usunięcia z dowolnego Kanału
Sprzedaży, bez konieczności uzyskania jakiejkolwiek zgody Projektanta, jakiegokolwiek Produktu
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prezentowanego w nim przez Projektanta. Administrator może także w sposób dowolny dostosowywać i
zmieniać opisy Produktów oraz ich zdjęcia („poprawki Administratora”), a także uwzględniać zmiany
stanu magazynowego wynikające z zawartych przez niego Umów Sprzedaży. Jeżeli wprowadzenie
poprawki Administratora miałoby sprawić, że którekolwiek z informacji dotyczących Produktu, a
prezentowanych w ramach Serwisu, są nieprawdziwe, wprowadzają w błąd lub są niekompletne,
Projektant zobowiązany jest poinformować Administratora o tym fakcie; w takiej sytuacji Administrator
wraz z Projektantem ustalą, w jakim zakresie poprawka Administratora powinna zostać dostosowana
tak, aby odpowiadała rzeczywistości. Projektant zobowiązuje się nie dokonywać zmian w poprawkach
Administratora bez uprzedniej zgody Administratora; dla uniknięcia wątpliwości zastrzega się, że nie
dotyczy to zmian stanu magazynowego, które Projektant zobowiązany jest ustalać na poziomie
odpowiadającym rzeczywistości w każdym czasie. Ponadto Projektant zobowiązuje się, że nie będzie
korzystał ze zmienionych lub dostosowanych przez Administratora opisów Produktów poza Serwisem,
bez uprzednio wyrażonej na piśmie lub pocztą elektroniczną pod rygorem nieważności zgody
Administratora.
4.3.5.

Prezentacja Produktu przez Projektanta w Kanale Sprzedaży polega na wprowadzeniu do systemu
informatycznego Administratora, za pomocą narzędzi informatycznych Panelu Projektanta (w tym także
za pomocą schematów udostępnianych przez Administratora, jeżeli zostaną w tym celu udostępnione),
opisu Produktu obejmującego informacje dotyczące:

4.3.5.1.

składu materiałowego Produktu;

4.3.5.2.

kategorii Produktu (spośród kategorii wyświetlanych w ramach Panelu Projektanta dla danego
Kanału Sprzedaży);

4.3.5.3.

Rekomendowanej Ceny Detalicznej Brutto uwzględniającej w szczególności wszelkie podatki i inne
podobne należności (w tym podatek VAT), przy czym jeżeli Projektant poda, za pomocą narzędzi
informatycznych Serwisu, oprócz ceny zwykłej także cenę promocyjną niższą niż cena zwykła, to
cena podana jako promocyjna będzie stanowiła Rekomendowaną Cenę Detaliczną Brutto w
rozumieniu Regulaminu Serwisu i Regulaminu Platformy;

4.3.5.4.

maksymalnego terminu wysyłki Produktu w dniach roboczych (liczącego nie więcej niż 14 dni
roboczych);

4.3.5.5.

tabeli rozmiarów Produktu, zawierającej wymagane dla danej kategorii Produktu pozycje;

4.3.5.6.

aktualnych stanów magazynowych wszystkich rozmiarów i wariantów kolorystycznych Produktu;

4.3.5.7.

Kanałów Sprzedaży, w których Produkt będzie dostępny;

oraz
4.3.5.8.

zdjęcia egzemplarza każdego z Produktów, identycznego z egzemplarzem podlegającym sprzedaży
(a jeżeli Produkt występuje więcej niż w jednej wersji kolorystycznej – do prezentowania zdjęcia
każdej z tych wersji);
a także

4.3.5.9.

4.3.6.

wszelkich innych informacji, których podania będzie w danym czasie wymagał Administrator (w tym
także w oparciu o punkt 4.3.1).
Prezentacja Produktu przez Projektanta w sposób opisany w niniejszym punkcie 4 stanowi złożoną
Administratorowi na zasadach przewidzianych w Regulaminie Platformy ofertę zawarcia Umowy
Wykonawczej w odniesieniu do tego Produktu, nawet jeżeli Projektant nie podał wszystkich informacji, o
których mowa w punkcie 4.3.5, lub podał je w sposób niezgodny z Regulaminem Platformy, a system
informatyczny Administratora umożliwił ich wyświetlanie choćby jednemu innemu niż Projektant
Użytkownikowi.

4.3.7.

Projektant przyjmuje do wiadomości, że podane przez niego informacje dotyczące Produktu (w tym
także jego zdjęcie), o których mowa w punkcie 4.3.5, będą stanowiły treść oświadczeń co do przedmiotu
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Umowy Sprzedaży składanych przez Administratora Użytkownikowi, z którym Administrator zawrze
Umowę Sprzedaży, a ich ewentualna nieprawdziwość lub innego rodzaju niezgodność z Regulaminem
Platformy może skutkować wyrządzeniem Administratorowi lub podmiotom trzecim szkody.
4.3.8.
4.3.8.1.

Ponadto Projektant zobowiązuje się:
zapewnić, że podane przez niego informacje, o których mowa w punkcie 4.3.5, dotyczące każdego
prezentowanego przez niego Produktu (w tym także jego zdjęcie) będą w każdym czasie zgodnie z
rzeczywistością i jak najpełniej oddawały wszystkie rzeczywiste cechy Produktu w sposób rzetelny,
prawdziwy, zgodny z prawem, Regulaminem Serwisu i Regulaminem Platformy oraz dobrymi
obyczajami, bez naruszenia przy tym praw osób trzecich oraz bez wprowadzania w błąd lub
wywoływania wrażenia, że Produkt posiada cechy, których w rzeczywistości nie posiada;

4.3.8.2.

do prezentowania w Kanałach Sprzedaży jedynie Produktów odpowiadających wymogom
określonym w Regulaminie Platformy i Regulaminie Serwisu, w tym w szczególności jedynie
Produktów z branż, o których mowa w pkt 1.1.6 Regulaminu Serwisu, przy czym Produkty z branż
innych niż wyraźnie wymienione w tym punkcie mogą być prezentowane (lub dołączane do
przesyłek zawierających Produkty jako upominki od Projektanta) jedynie za uprzednią zgodą
Administratora wyrażoną na piśmie lub pocztą elektroniczną pod rygorem nieważności;

4.3.8.3.

do prezentowania Produktów i zawierania Umów Wykonawczych zgodnie z obowiązującym
prawem, postanowieniami Regulaminu Serwisu i Regulaminu Platformy oraz dobrymi obyczajami,
bez naruszania przy tym praw osób trzecich; Projektant jest także zobowiązany do podjęcia
wszelkich działań niezbędnych dla umożliwienia Administratorowi spełnienia zarówno wobec
Kupujących, jak i w odniesieniu do samego Produktu wszelkich przewidzianych przepisami prawa
obowiązków związanych z Umową Sprzedaży (w związku z którą zawierana jest dana Umowa
Wykonawcza), takich jak np. obowiązki informacyjne (w tym także o prawie odstąpienia od niej),
przy czym brak możliwości wykonania określonych wymaganych prawem czynności za pomocą
narzędzi informatycznych udostępnionych w ramach Serwisu nie zwalnia Projektanta z tego
obowiązku.

4.3.9.

Zobowiązanie, o którym mowa w punkcie 4.3.8.1 obejmuje w szczególności obowiązek zapewnienia, że
stan magazynowy prezentowanego Produktu, wyświetlany w ramach Serwisu, odpowiada w każdym
czasie rzeczywistemu stanowi magazynowemu tego Produktu pozostającemu w dyspozycji Projektanta.

4.3.10. Jeżeli jakikolwiek Produkt lub sposób jego prezentacji w ramach Serwisu narusza postanowienia
Regulaminu Serwisu lub Regulaminu Platformy, Projektant zobowiązany jest do niezwłocznego:
4.3.10.1.

usunięcia takiego Produktu z Kanałów Sprzedaży lub

4.3.10.2.

dostosowania sposobu jego prezentacji do wymogów Regulaminu Serwisu i Regulaminu Platformy.

4.3.11. Administrator jest uprawniony (ale nie zobowiązany) do promowania Projektanta i prezentowanych przez
niego Produktów w dowolny wybrany przez siebie sposób. Przy podejmowaniu decyzji co do zakresu
działań promocyjnych podejmowanych przez Administratora (o ile takie działania będą podejmowane)
może on brać pod uwagę w szczególności jakość Produktów oferowanych przez Projektanta,
dotychczasowy poziom wywiązywania się Projektanta z obowiązków przewidzianych w Umowach
Wykonawczych, Regulaminie Serwisu i Regulaminie Platformy, a także konkurencyjność oferty
Projektanta (w tym także stosunek cen Produktów prezentowanych w Serwisie do cen tych samych
Produktów oferowanych przez Projektanta poza Serwisem).
4.4.

Umowa Wykonawcza – postanowienia ogólne

4.4.1.

W okresie, gdy Produkt jest prezentowany w Kanale Sprzedaży, Projektant pozostaje związany ofertą
zawarcia z Administratorem Umowy Wykonawczej dotyczącej tego Produktu. Oferta ta nie może zostać
odwołana inaczej niż przez zaprzestanie prezentowania Produktu we wszystkich Kanałach Sprzedaży; w
takim wypadku przestaje ona wiązać Projektanta po upływie 96 godzin od takiego zaprzestania. Do
oferty tej nie ma zastosowania art. 661 § 1-3 Kodeksu cywilnego.
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4.4.2.

Oferta, o której mowa w punkcie 4.4.1. zostaje przyjęta, a Umowa Wykonawcza zawarta, z chwilą, gdy
Użytkownik (Kupujący) złożył Administratorowi Zamówienie, a Projektant otrzymał za pomocą Panelu
Projektanta powiadomienie o złożeniu Zamówienia. Powiadomienie, o którym mowa w zdaniu
poprzednim, stanowi oświadczenie Administratora o przyjęciu oferty.

4.4.3.

Na podstawie Umowy Wykonawczej Projektant sprzedaje Administratorowi Produkt lub Produkty nią
objęte za cenę równą Cenie Projektanta, a Administrator, na zasadach przewidzianych w Regulaminie
Platformy, kupuje ten Produkt i zobowiązuje się do zapłaty Projektantowi Ceny Projektanta. Sprzedaż
każdego poszczególnego objętego Umową Wykonawczą Produktu zostaje dokonana, a wszystkie z nią
związane zobowiązania zaciągnięte pod Warunkiem Zawieszającym i pod Warunkiem Rozwiązującym.
Brak spełnienia Warunku Zawieszającego lub spełnienie się Warunku Rozwiązującego co do
poszczególnych Produktów powoduje rozwiązanie Umowy Wykonawczej w części takie Produkty
obejmującej. W sytuacji jednak, gdy przy składaniu Zamówienia Użytkownik określił jako sposób
płatności płatność „za pobraniem”, Warunek Zawieszający nie zostaje zastrzeżony.

4.4.4.

W terminie 24 godzin roboczych od chwili zawarcia Umowy Wykonawczej Projektant zobowiązany jest
zaakceptować Zamówienie, tj. zmienić jego status na „zaakceptowane” za pomocą Panelu Projektanta.
–. Ponadto Projektant zobowiązuje się do bieżącego weryfikowania statusów Zamówienia. Jeżeli
widoczny dla Projektanta w ramach Panelu Projektanta status Zamówienia jest niezgodny z
rzeczywistym statusem Zamówienia, Projektant jest zobowiązany powiadomić o tym Administratora i
udzielić mu wszelkich informacji oraz pomocy niezbędnych do zweryfikowania statusu Zamówienia.

4.4.5.

Nieprzewidziane bezpośrednio w Regulaminie Platformy odstępstwa od treści Umowy Wykonawczej
przewidzianej Regulaminem Platformy są możliwe wyłącznie, jeżeli Administrator złoży Projektantowi na
piśmie lub pocztą elektroniczną pod rygorem nieważności oświadczenie woli wyrażające zgodę na tego
rodzaju odstępstwo.

4.4.6.

4.4.6.1.

Projektant może wykonać zobowiązanie do wydania Administratorowi Produktu lub Produktów objętych
Umową Wykonawczą (jako umową sprzedaży) wyłącznie w ten sposób, że:
Projektant zapakuje Produkt lub Produkty objęte Umową Wykonawczą i spełniające wymogi
Regulaminu Platformy w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo w czasie transportu, przy
wykorzystaniu dostarczonych przez Administratora opakowań (jeżeli Administrator dostarczył takie
opakowania);

4.4.6.2.

Projektant umieści w przesyłce zawierającej Produkt lub Produkty objęte Umową Wykonawczą tylko
te dokumenty (w tym dokumenty księgowe) i materiały promocyjne, które dostarczył mu (choćby w
formie elektronicznej) Administrator; ponadto Projektant zaadresuje przesyłkę zawierającą Produkt
poprzez przyklejenie na niej etykiety adresowej wygenerowanej przy użyciu narzędzi
informatycznych Serwisu; jeżeli którekolwiek z dokumentów lub innego rodzaju materiałów (w tym
etykieta adresowa) dostarczone są w formie elektronicznej (w tym za pomocą Panelu Projektanta),
Projektant zobowiązany jest także do ich wydruku w sposób zapewniający możliwość ich
odczytania;

4.4.6.3.

Projektant ustali za pomocą Panelu Projektanta czas i miejsce wydania tak przygotowanej przesyłki
Firmie Kurierskiej, przy czym czas ten musi przypadać w terminie podanym przez Projektanta jako
termin wysyłki w Panelu Projektanta (liczonym od momentu zawarcia Umowy Wykonawczej); lub
innemu przewoźnikowi, co do którego Administrator wyraził zgodę na piśmie lub pocztą
elektroniczną pod rygorem nieważności (przy czym w tym ostatnim wypadku Projektant
zobowiązany jest do umieszczenia w Panelu Projektanta daty nadania przesyłki oraz
odpowiedniego numeru śledzenia; w braku odmiennych, dokonanych na piśmie lub pocztą
elektroniczną pod rygorem nieważności, ustaleń pomiędzy Administratorem i Projektantem,
Administrator nie jest zobowiązany do ponoszenia żadnych kosztów związanych z takim wyborem
innego przewoźnika przez Projektanta),
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przy czym zobowiązanie to zostaje wykonane należycie z chwilą, gdy Projektant wyda Firmie Kurierskiej
przesyłkę odpowiadającą wymaganiom punktów 4.4.6.1 oraz 4.4.6.2 w czasie i miejscu wskazanym w
punkcie 4.4.6.3, a w razie korzystania przez Projektanta z innego przewoźnika, o którym mowa w
punkcie 4.4.6.3 
in fine – z chwilą wydanie przez tego przewoźnika przesyłki odpowiedniemu
Kupującemu.
4.4.7.

Na potrzeby zobowiązań Projektanta wynikających z Regulaminu Platformy i Umów Sprzedaży wszelkie
oświadczenia Administratora składane za pomocą narzędzi informatycznych Serwisu są uważane za
złożone najpóźniej z chwilą, gdy powzięcie o nich wiadomości przez Projektanta stanie się możliwe za
pomocą Panelu Projektanta lub z chwilą otrzymania wiadomości e-mail (w zależności od tego, które z
tych zdarzeń nastąpi wcześniej).

4.4.8.

Niezależnie od uprawnień Administratora jako kupującego wynikających z przepisów prawa (które to
uprawnienia nie zostają w żadnym stopniu ograniczone) oraz niezależnie od innych uprawnień
przewidzianych w Regulaminie Platformy dla Administratora jako kupującego na podstawie Umowy
Wykonawczej, Administratorowi w każdym czasie przysługują w stosunku do Projektanta oraz Umowy
Wykonawczej z nim zawartej i Produktów nią objętych, takie same uprawnienia, jak te przysługujące w
danej chwili Kupującemu, który złożył Administratorowi Zamówienie skutkujące zawarciem Umowy
Wykonawczej, względem odpowiednio Administratora, Umowy Sprzedaży z nim zawartej i Produktów
nią objętych. Źródłem tych uprawnień jest niniejszy punkt 4.4.8., a obejmują one w szczególności
uprawnienia do odstąpienia od Umowy Wykonawczej, roszczenia o obniżenie ceny, naprawę Produktu
lub wymianę Produktu na nowy, roszczenia odszkodowawcze, roszczenia wynikające z rękojmi,
gwarancji lub oparte na innej podobnej podstawie itp., z wyłączeniem roszczeń, których powstanie jest
skutkiem co najmniej rażąco niedbałego działania Administratora. Jeżeli Umowa Wykonawcza obejmuje
więcej niż jeden Produkt, Administrator może odstąpić od niej także w części dotyczącej poszczególnych
Produktów.
Jedyną przesłanką skorzystania przez Administratora z tych uprawnień (w tym w
szczególności dochodzenia roszczeń) jest fakt przysługiwania w danym czasie takich uprawnień
Kupującemu. Jeżeli z mocy niniejszego punktu 4.4.8 Administratorowi miałoby przysługiwać prawo
odstąpienia od Umowy będzie ono wykonywane w terminie określonym w punkcie 4.6 (liczonym
niezależnie od terminu, w którym odpowiednie prawo odstąpienia może wykonać Kupujący).

4.4.9.

Żadne z uprawnień Administratora przewidzianych w Regulaminie Platformy nie będzie wyłączało ani
ograniczało uprawnień Administratora – choćby treściowo tożsamych – wynikających lub mogących
wynikać z regulacji ustawowych mających zastosowanie do Umowy Wykonawczej jako umowy
sprzedaży; w szczególności zaś żadne z tych uprawnień nie będzie ograniczało kodeksowych uprawnień
Administratora wynikających z przepisów o rękojmi, przysługujących mu roszczeń regresowych,
odpowiedzialności odszkodowawczej, etc.

4.4.10. Projektant może, za pomocą odpowiednich narzędzi informatycznych Serwisu (o ile takie narzędzia będą
dostępne), generować Kody Rabatowe. Wygenerowany przez Projektanta Kod Rabatowy będzie
uprawniał osobę, która go otrzyma do otrzymania rabatu przy zawieraniu z Administratorem Umowy
Sprzedaży obejmującej choćby jeden Produkt Projektanta, który taki Kod Rabatowy wygenerował. W
razie skorzystania z takiego Kodu Rabatowego Rekomendowana Cena Detaliczna Brutto Produktów
Projektanta, który wygenerował Kod Rabatowy, przyjmowana na potrzeby Umowy Sprzedaży (do której
Kod Rabatowy ma zastosowanie) zawieranej z Kupującym, który skorzystał z Kodu Rabatowego oraz
Umowy Wykonawczej do niej, będzie pomniejszona o odsetek wynikający z Kodu Rabatowego.
4.4.11. Kody Rabatowe generowane przez Projektanta mogą być przewidziane do wykorzystania w odniesieniu
do wszystkich lub jedynie niektórych Produktów tego Projektanta. Projektant jest zobowiązany
generować Kody Rabatowe jedynie w celach promocyjnych. Projektant zobowiązuje się do niepobierania
żadnego wynagrodzenia z tytułu wygenerowania Kodu Rabatowego.
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4.4.12. Administrator może w każdym czasie pozbawić Projektanta możliwości generowania Kodów
Rabatowych bez podania przyczyny lub ustalić dowolnie przez siebie obrane ograniczenia w możliwości
ich generowania (np. wprowadzić maksymalną wartość Kodu Rabatowego).
4.4.13. Jeżeli przesyłka zawierająca Produkt została zwrócona Projektantowi jako niedostarczona, obowiązkiem
Projektanta jest jej odbiór od Firmy Kurierskiej (pod adresem ustalonym z Firmą Kurierską, tj. pod
adresem Projektanta lub adresem punktu, w którym Firma Kurierska prowadzi działalność) lub innego
przewoźnika wybranego zgodnie z Regulaminem Platformy i ustalenie z Administratorem dalszego toku
postępowania.
4.5.

Umowa Wykonawcza – zapłata Ceny Projektanta

4.5.1.

Z chwilą ziszczenia się Warunku Zawieszającego, o którym mowa w pkt 4.4.3, powstaje wierzytelność
Projektanta o zapłatę Ceny Projektanta. Jeżeli warunek ten nie był zastrzeżony, wierzytelność ta
powstaje z chwilą zawarcia Umowy Wykonawczej.

4.5.2.

Marża może być inna dla każdego z Kanałów Sprzedaży, a nawet dla każdego z Produktów, i może
ulegać zmianom na zasadach przewidzianych w Regulaminie Platformy oraz Porozumieniu Dodatkowym
(jeżeli zostało zawarte); z chwilą zawarcia Umowy Obsługi Projektanta Marża będzie miała wysokość
określoną w propozycji, o której mowa w pkt 3.2 (jeżeli propozycja zawiera tylko jedną stawkę Marży,
wówczas ma ona zastosowanie do wszystkich Kanałów Sprzedaży, z których korzysta Projektant i
wszystkich Produktów) lub w Porozumieniu Dodatkowym (wartość ustalona w Porozumieniu
Dodatkowym ma decydujące znaczenie).

4.5.3.

Mechanizm rozliczeń między Administratorem a Projektantem związanych ze sprzedażą Produktów jest
następujący:

4.5.3.1.

z chwilą powstania wierzytelności o zapłatę Ceny Projektanta za Produkt system informatyczny
Administratora umieszcza ten Produkt i należną za niego Cenę Projektanta na Liście Należności;
Lista Należności jest prowadzona osobno dla każdego Kanału Sprzedaży;

4.5.3.2.

w każdym Dniu Rozliczeniowym Administrator wystawia, w imieniu i na rzecz Projektanta, na
zasadzie samofakturowania, Fakturę Rozliczeniową obejmującą Produkty znajdujące się na Liście
Należności, które uprzednio nie były umieszczone na Fakturze Rozliczeniowej (choćby była ona
skorygowana); osobna Faktura Rozliczeniowa jest wystawiana dla każdej z List Należności (dla
każdego Kanału Sprzedaży z osobna);

4.5.3.3.

termin wymagalności wierzytelności o zapłatę Ceny Projektanta zostaje ustalony na 28 dni
kalendarzowych od chwili wystawienia Faktury Rozliczeniowej; termin wymagalności jest
zastrzeżony na korzyść Administratora; może on spełnić świadczenie wynikające z Faktury
Rozliczeniowej także przed jego upływem; płatność w takim wypadku każdorazowo następuje z
zastrzeżeniem zwrotu;

4.5.3.4.

Administrator codziennie dokonuje weryfikacji, dla każdego z objętych Fakturą Rozliczeniową
Produktów (i) czy spełnił się Warunek Rozwiązujący; oraz (ii) czy Produkt został dostarczony
Kupującemu; oraz (iii) czy upłynął już dla Produktu Okres Karencji; (iv) czy Kupujący dokonał
Zwrotu;

4.5.3.5.

jeżeli w wyniku weryfikacji, o której mowa w punkcie 4.5.3.4 okaże się, że w dniu, w którym upływa
termin wymagalności Faktury Rozliczeniowej, którykolwiek z umieszczonych na niej Produktów nie
został jeszcze dostarczony Kupującemu lub co do któregokolwiek z tych Produktów nie upłynął
jeszcze Okres Karencji, wówczas termin wymagalności Faktury Rozliczeniowej ulega wydłużeniu o
14 dni, a Administrator dokona odpowiedniej korekty Faktury Rozliczeniowej w imieniu i na rzecz
Projektanta; jeżeli w nowym terminie wymagalności stan ten się utrzymuje należy w dalszym ciągu
stosować niniejszy punkt 4.5.3.5,

4.5.3.6.

jeżeli w wyniku weryfikacji, o której mowa w punkcie 4.5.3.4 okaże się, że w danym dniu roboczym,
co do każdego z Produktów objętych pierwotnie daną Fakturą Rozliczeniową spełnił się Warunek
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Rozwiązujący lub Kupujący dokonał Zwrotu lub upłynął Okres Karencji, Faktura Rozliczeniowa
zostanie odpowiednio skorygowana przez Administratora w imieniu i na rzecz Projektanta w
zakresie Produktów, co do których spełnił się Warunek Rozwiązujący i może zostać odpowiednio
skorygowana w odniesieniu do Produktów, co do których Kupujący dokonał Zwrotu (w takiej
sytuacji Administrator korzysta z prawa odstąpienia od Umowy Wykonawczej w sposób, o którym
mowa w punkcie 4.6.4.4; dokonanie tej korekty stanowi wykonanie przez Administratora prawa
odstąpienia od Umowy Wykonawczej);
4.5.3.7.

w dniu dokonania korekt, o których mowa w punkcie 4.5.3.6, jeżeli w odniesieniu do wszystkich
Produktów, które pozostały na Fakturze Rozliczeniowej po dokonaniu tych korekt upłynął Okres
Karencji i Kupujący nie dokonał Zwrotu lub 14-dniowy termin (o którym mowa w punkcie 4.6.3) na
skorzystanie przez Administratora z prawa odstąpienia (w związku z takim Zwrotem) od Umowy
Wykonawczej, bezskutecznie upłynął, Administrator dokona wypłaty kwoty, na którą opiewa Faktura
Rozliczeniowa (stanowiącej sumę Cen Projektanta za Produkty, co do których upłynął Okres
Karencji i nie spełnił się Warunek Rozwiązujący i Administrator nie odstąpił od Umowy
Wykonawczej, a 14-dniowy termin na odstąpienie, o którym mowa w punkcie 4.6.3 już upłynął,
powiększonych o należny podatek VAT), choćby jej termin wymagalności jeszcze nie nadszedł;
zapłata nastąpi na rachunek bankowy Projektanta podany w Panelu Projektanta;

4.5.3.8.

z chwilą zapłaty przez Administratora za Produkt lub spełnienia się Warunku Rozwiązującego co do
Produktu jak również z chwilą odstąpienia przez Administratora od Umowy Wykonawczej w zakresie
dotyczącym danego Produktu, Produkt ten (jak i odpowiadająca mu Cena Projektanta) zostaje
usunięty z Listy Należności;

4.5.3.9.

dla uniknięcia wątpliwości postanawia się, że wypłata Ceny Projektanta i nieskorzystanie przez
Administratora z możliwości skorygowania Faktury Rozliczeniowej i skorzystania w ten sposób z
prawa odstąpienia od Umowy Wykonawczej pozostaje bez wpływu na inne uprawnienia
Administratora (w tym w szczególności na prawo odstąpienia od Umowy Wykonawczej w sytuacji,
gdy informację o Zwrocie Administrator powziął już po upływie Okresu Karencji lub wypłacie Ceny
Projektanta).

4.5.4.

Projektant wyraża zgodę na wystawianie przez Administratora faktur i dokonywania korekt na zasadach
określonych w punkcie 4.5.3. (także z uwzględnieniem punktu 4.6.4.4) Projektant jest uprawniony do
zgłoszenia swoich uwag do każdorazowo wystawionej przez Administratora faktury w terminie 3 dni
kalendarzowych od jej wystawienia pocztą elektroniczną pod rygorem nieważności; jeżeli takich uwag
nie zgłosi w tym terminie, faktura jest uważana za zatwierdzoną w chwili wystawienia. Jeżeli uwagi
zostaną zgłoszone, Projektant i Administrator przystąpią do wyjaśnienia rozbieżności. Administrator jest
uprawniony do wstrzymania wszelkich wypłat kwot objętych fakturą, co do której Projektant zgłosił
wątpliwości – do czasu ich wyjaśnienia.

4.5.5.

Wszelkie kwoty, które mają zostać zapłacone przez Administratora Projektantowi uważane są za
zapłacone z chwilą złożenia przez Administratora odpowiedniego polecenia przelewu.

4.5.6.

Administrator będzie uprawniony do potrącenia wszelkich wierzytelności o zwrot lub zapłatę
jakichkolwiek kwot od Projektanta (w tym w szczególności roszczeń o zwrot Ceny Projektanta w razie
odstąpienia od Umowy Wykonawczej, roszczeń o zapłatę kar umownych przewidzianych w pkt 4.11.4), z
wszelkimi innymi wierzytelnościami Projektanta, w tym w szczególności wierzytelnościami o zapłatę
Ceny Projektanta ujętymi w treści Faktur Rozliczeniowych, bez konieczności dokonywania dodatkowych
czynności (oświadczenie o potrąceniu może być złożone przez Administratora także za pośrednictwem
Serwisu lub w sposób dorozumiany), na co Projektant wyraża zgodę. Potrącenia, o których mowa w
niniejszym punkcie 4.5.6 mogą dotyczyć w szczególności roszczeń o zwrot kwot, które zostały
zapłacone, mimo że zaszedł Warunek Rozwiązujący, jednakże Administrator nie miał o tym fakcie
wiedzy i nie dokonał korekty Faktury Rozliczeniowej zgodnie z punktem 4.5.3.
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4.5.7.

Projektant nie może dokonywać potrąceń swoich wierzytelności wobec Administratora, chyba że
możliwość taka wynika wprost z Regulaminu Platformy lub Administrator wyraził na to zgodę na piśmie
lub pocztą elektroniczną pod rygorem nieważności.

4.5.8.

Jeżeli Administrator poweźmie wiadomość o naruszeniu przez Projektanta Regulaminu Platformy lub
Regulaminu Serwisu, w tym o niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu przez Projektanta jakichkolwiek
obowiązków z nich wynikających (w tym także w razie powzięcia wiadomości, że Produkt jest niezgodny
z wymogami przewidzianymi Regulaminem Platformy lub w inny sposób wadliwy), wówczas może
wstrzymać wypłatę Ceny Projektanta lub jej części na rzecz Projektanta do czasu wyjaśnienia
ewentualnych wątpliwości; zatrzymanie następuje na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń
Administratora względem Projektanta związanych z naruszeniem przez niego Regulaminu Platformy lub
Regulaminu Serwisu. Z chwilą, gdy wątpliwości zostaną wyjaśnione, kwota należna Projektantowi
zostanie wypłacona zgodnie z niniejszym pkt 4.5.

4.6.

Umowa Wykonawcza - Zwroty

4.6.1.

Jeżeli Projektant otrzymał od Kupującego przesyłkę zawierającą Produkt podlegający Zwrotowi lub
oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, a Kupujący nie złożył jednocześnie oświadczenia o
odstąpieniu od Umowy Sprzedaży za pomocą Serwisu, Projektant jest zobowiązany do poinformowania
o tym Administratora za pośrednictwem Panelu Projektanta w terminie 24 godzin od chwili otrzymania
takiej przesyłki.

4.6.2.

W sytuacji, o której mowa w pkt 4.6.1, jak również w sytuacji, gdy Projektant otrzymał od Administratora
e-mailem, na piśmie lub za pomocą Panelu Projektanta powiadomienie o Zwrocie Projektant przekaże
Administratorowi swoje stanowisko co do zasadności Zwrotu („rozpoznanie Zwrotu”) w terminie 72
godzin roboczych od daty otrzymania takiego powiadomienia (a jeśli otrzymał Produkt – od chwili
otrzymania Produktu). Rozpoznanie Zwrotu nie ma dla Administratora charakteru wiążącego, jednakże
Projektant, jeżeli będzie kwestionował przysługujące Administratorowi w związku ze Zwrotem prawo
odstąpienia od Umowy Wykonawczej (punkt 4.4.8), może powoływać się na okoliczności wymienione w
rozpoznaniu Zwrotu.

4.6.3.

Administrator może skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Wykonawczej wynikającego z
Regulaminu Platformy (np. z punktu 4.4.8) lub z przepisów prawa, nie później niż w terminie 14 dni od
chwili rozpoznania Zwrotu lub bezskutecznego upływu terminu na jego rozpoznanie; skorzystanie z
prawa odstąpienia nie może jednak w żadnym wypadku nastąpić po upływie jednego roku od chwili
złożenia przez Kupującego Zamówienia skutkującego zawarciem Umowy Wykonawczej, a jeżeli
skorzystanie z tego prawa ma związek z realizacją przez Kupującego uprawnień wynikających z rękojmi
– nie może nastąpić po upływie trzech lat od chwili złożenia takiego Zamówienia.

4.6.4.

Skorzystanie przez Administratora z prawa odstąpienia od Umowy Wykonawczej, o którym mowa w
punkcie 4.6.3 następuje przez:

4.6.4.1.

złożenie przez Administratora wyraźnego oświadczenia o skorzystaniu z prawa odstąpienia; lub

4.6.4.2.

potrącenie wierzytelności o zwrot zapłaconej przez Administratora Ceny Projektanta z jakąkolwiek
inną wierzytelnością tego Projektanta wobec Administratora w oparciu o punkt 4.5.6; lub

4.6.4.3.

wezwanie Projektanta do zapłaty Ceny Projektanta, która została przez Administratora już
Projektantowi wypłacona; lub

4.6.4.4.

w sytuacji gdy Cena Projektanta za Produkt, co do którego nastąpił Zwrot, nie została jeszcze przez
Administratora zapłacona – przez dokonanie korekty Faktury Rozliczeniowej przez Administratora;
w takim wypadku należy odpowiednio zastosować punkt 4.5.3.5, tak jak gdyby w stosunku do
Produktu podlegającego Zwrotowi spełniony został Warunek Rozwiązujący; dla uniknięcia
wątpliwości korekta ta (stanowiąca wykonanie prawa odstąpienia od Umowy Wykonawczej) może
zostać dokonana także przed rozpoznaniem Zwrotu lub bezskutecznym upływem terminu na jego
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rozpoznanie; nie ma to jednak wpływu na możliwość kwestionowania przez Projektanta podstaw do
skorzystania z prawa odstąpienia; lub
4.6.4.5.
4.6.5.

przesłanie Produktu, co do którego nastąpił Zwrot, na adres Projektanta.
Każda z czynności, o których mowa w punktach 4.6.4.1-4.6.4.4 może być przez Administratora
dokonana na piśmie lub pocztą elektroniczną lub za pomocą odpowiednich narzędzi informatycznych
Serwisu – w tym w szczególności za pomocą Panelu Projektanta (w tym ostatnim wypadku termin jest
uważany za zachowany jeżeli przed jego upływem efekt czynności jest widoczny w Panelu Projektanta).
W wypadku odstąpienia w sposób określony w punkcie 4.6.4.5, termin do skorzystania z prawa
odstąpienia od Umowy Wykonawczej uważany jest za zachowany z chwilą nadania przesyłki
zawierającej Produkt.

4.6.6.

Jeżeli do odstąpienia od Umowy Wykonawczej nie doszło, a Projektant znajduje się w posiadaniu
Produktu, postąpi on z Produktem lub Produktami nią objętymi zgodnie z zaleceniami Administratora.
Projektantowi w żadnym wypadku nie przysługuje żadne wynagrodzenie z tytułu przechowywania takich
Produktów.

4.6.7.

Dla uniknięcia wątpliwości postanawia się, że ewentualne uszkodzenia czy nawet zniszczenie
podlegającego Zwrotowi Produktu nie stanowią, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami,
samoistnej przesłanki, w oparciu o którą można uznać za bezskuteczne skorzystanie z prawa
odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, a co za tym idzie także od Umowy
Wykonawczej. W razie wystąpienia takich uszkodzeń lub zniszczeń Produktu podlegającego Zwrotowi,
Projektant wraz Administratorem podejmą w dobrej wierze negocjacje, których wynikiem powinno być
ustalenie kto, w jakim zakresie i na jakich zasadach będzie dochodził roszczeń od Kupującego. W
żadnym jednak wypadku, gdy nie jest to sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa,
odpowiedzialność Administratora za takie zniszczenia lub uszkodzenia nie może przekraczać kwoty
Ceny Projektanta.

4.7.

[WYKREŚLONY]

4.8.

Umowa Wykonawcza – wady Produktów

4.8.1.

Jeżeli Produkt jest wadliwy lub inne jego właściwości mogą stanowić podstawę roszczeń, dla uniknięcia
wątpliwości postanawia się, że Administrator jest uprawniony do wyboru, których roszczeń względem
Projektanta chce dochodzić; mogą to być w szczególności roszczenia przewidziane wprost w
Regulaminie Platformy (w szczególności roszczenia wynikające z punktu 4.4.8), roszczenia
odszkodowawcze na zasadach ogólnych, a także roszczenia z tytułu rękojmi na zasadach ogólnych.
Wybór przez Administratora z jednego z tych roszczeń nie będzie w żadnym wypadku, sam z siebie,
miał negatywnego wpływu na możliwość dochodzenia innych roszczeń (przy czym nie oznacza to, że
jeżeli jedna i ta sama szkoda zostanie naprawiona w wykonaniu jednego roszczenia, to pozostaje ona
nienaprawiona na potrzeby innego).

4.8.2.

Jeżeli Administrator korzysta z uprawnień przewidzianych w punkcie 4.4.8 w związku ze skorzystaniem
przez Kupującego z uprawnień wynikających z rękojmi innych niż prawo odstąpienia, wówczas należy
odpowiednio stosować punkt 4.6 z tym zastrzeżeniem, że maksymalny termin, o którym mowa w punkcie
4.6.3 (wynoszący, dla Zwrotów niezwiązanych z rękojmią, jeden rok), wynosi trzy lata.

4.9.

Materiały Projektanta

4.9.1.

Projektant udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej w czasie ani terytorialnie
licencji na wykorzystanie utworów udostępnionych przez Projektanta w Kanałach Sprzedaży lub
przekazanych przez Projektanta Administratorowi (na potrzeby umieszczenia w Serwisie lub materiałach
promocyjnych Administratora) utworów (w szczególności zdjęć i opisów Produktów) w celu promocji
tych Produktów lub Serwisu w Internecie oraz w innych mediach (w tym w szczególności w prasie, radiu i
telewizji), w tym także poprzez umieszczanie ich w aplikacjach i widgetach Administratora lub podmiotów
trzecich (w tym w szczególności aplikacjach mobilnych i widgetach telewizyjnych) lub w związku z
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wydarzeniami branżowymi i innego rodzaju pokazami (publicznymi i wewnętrznymi) związanymi z
prezentacją dorobku Administratora.
4.9.2.

Projektant udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej w czasie ani terytorialnie
licencji na wykorzystanie layoutów witryn z prezentacjami jego Produktów w Serwisie, na Facebooku, w
aplikacjach i widgetach Administratora lub podmiotów trzecich (w tym aplikacjach mobilnych i widgetach
telewizyjnych), w celu promocji tych Produktów lub Serwisu w Internecie oraz innych mediach (w tym w
szczególności w prasie, radiu i telewizji) lub w związku z wydarzeniami branżowymi i innego rodzaju
pokazami (publicznymi i wewnętrznymi) związanymi z prezentacją dorobku Administratora.

4.9.3.

Projektant udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej w czasie ani terytorialnie
licencji na wykorzystywanie w zakresie i do celów wskazanych w punktach 4.9.1-4.9.2., wszelkich praw
własności przemysłowej, w tym znaków towarowych i oznaczeń przedsiębiorcy.

4.9.4.

Licencje wskazane w punktach 4.9.1-4.9.3 powyżej obejmują pola eksploatacji, takie jak:

4.9.4.1.

utrwalanie i zwielokrotnianie utworu - wytwarzanie egzemplarzy utworu lub przedmiotu praw
własności przemysłowej, w tym także techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego
oraz techniką cyfrową;

4.9.4.2.

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy utworu lub przedmiotu praw własności
przemysłowej;

4.9.4.3.

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a
także publiczne udostępnianie utworu lub przedmiotu praw własności przemysłowej w taki sposób,
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w
szczególności w sieci Internet i w mediach tradycyjnych.

4.9.5.

Projektant udziela także Administratorowi zezwolenia na sporządzenie opracowania utworów będących
przedmiotem licencji oraz jego jakiegokolwiek elementu, jak też Projektant udziela zezwolenia na
rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań przez Administratora w zakresie udzielonych licencji.

4.9.6.

Licencje, o których mowa w pkt 4.9.1-4.9.3 zostają udzielone Administratorowi na czas nieoznaczony od
chwili umieszczenia przedmiotu licencji w Serwisie. Licencje te nie mogą być wypowiedziane, o ile nie
jest to sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, jeżeli nie doszło do rozwiązania lub
wypowiedzenia Umowy Obsługi Projektanta.

4.9.7.

Administratorowi przysługuje prawo do udzielania sublicencji w zakresie licencji udzielonych zgodnie z
niniejszym pkt 4.9.

4.9.8.

Projektant zobowiązuje się zapewnić, że żaden podmiot nie będzie wykonywał względem Administratora
lub podmiotów, którym udzielił on sublicencji, autorskich praw osobistych w odniesieniu do przedmiotów
licencji, o których mowa w pkt 4.9.1-4.9.3. Zobowiązanie to nie może zostać wypowiedziane przed
upływem 10 lat od chwili umieszczenia przedmiotu licencji w Serwisie ani nie może wygasnąć przed
wygaśnięciem odpowiedniej licencji, chyba że byłoby to sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi
przepisami prawa.

4.9.9.

Projektant oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa niezbędne do udzielenia licencji na zasadach,
o których mowa w niniejszym pkt 4.9 i zobowiązuje się zapewnić, że będą mu one przysługiwały przez
cały okres obowiązywania Umowy Obsługi Projektanta.

4.9.10. Projektant, umieszczając jakikolwiek materiał w Serwisie, niezależnie od innych oświadczeń i
zobowiązań przewidzianych Regulaminem Platformy, zobowiązuje się zapewnić, że do Administratora
nie będą kierowane żadne roszczenia związane z naruszeniem jakichkolwiek praw do tego materiału
oraz że nie będą istniały podstawy do kierowania przez jakiekolwiek osoby trzecie jakichkolwiek tego
rodzaju roszczeń wobec Administratora. W razie poniesienia przez Administratora jakiejkolwiek szkody
związanej z tego rodzaju roszczeniami (w tym w szczególności obejmującej obowiązek zapłaty
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jakiejkolwiek kwoty na rzecz jakiegokolwiek podmiotu lub koszty poniesione w celu obrony przed takimi
roszczeniami), Projektant będzie zobowiązany do ich naprawienia w pełnej wysokości.
4.9.11. Jeżeli okaże się, że wbrew oświadczeniom i zobowiązaniom Projektanta wynikającym z Regulaminu
Platformy, nie był on uprawniony lub przestał być uprawniony do umieszczenia w Serwisie
któregokolwiek z materiałów lub do udzielenia do takiego materiału licencji, Projektant zobowiązany jest
do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Administratora. Powiadomienie takie nie zwalnia jednak
Projektanta od odpowiedzialności przewidzianej w Regulaminie Platformy, a w szczególności
odpowiedzialności, o której mowa w pkt 4.9.10.
4.10.

Poufność

4.10.1. Projektant zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy warunków, na jakich współpracuje z
Administratorem (w tym w szczególności warunków finansowych), wysokości Marży, treści rozmów i
negocjacji prowadzących do zawarcia Umowy Obsługi Projektanta, treści propozycji, o której mowa w
pkt 3.2 i 3.3 („
obowiązek zachowania poufności”).
4.10.2. Obowiązek zachowania w poufności oznacza zarówno zakaz udostępniania (w jakiejkolwiek formie)
informacji nim objętych („
Informacje Poufne”), jak również obowiązek należytego ich zabezpieczenia
przed nieuprawnionym dostępem bez względu na to, w jakiej formie zostały utrwalone.
4.10.3. Obowiązek zachowania poufności nie zostaje naruszony w sytuacji, gdy:
4.10.3.1.

Projektant ujawnia Informacje Poufne członkom jego organów lub upoważnionym pracownikom, pod
warunkiem, że osoby te zostały przez niego zobowiązane do zachowania przekazywanych
informacji w ścisłej tajemnicy na takich samych zasadach, jak te przewidziane niniejszym
porozumieniem;

4.10.3.2.

Projektant ujawnia Informacje Poufne w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla zawarcia i
wykonania niniejszego porozumienia, doradzającym mu adwokatom, radcom prawnym lub biegłym
rewidentom, zobowiązanym z mocy prawa do zachowania powierzonych informacji w tajemnicy;

4.10.3.3.

Projektant ujawnia Informacje Poufne w wykonaniu obowiązku wynikającego z bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa, a w wypadku gdy konieczność ujawnienia wynika z orzeczenia
sądu, decyzji administracyjnej lub innego podobnego aktu władzy publicznej, Projektant skorzystał
ze wszelkich przysługujących mu środków zaskarżenia w celu przeciwdziałania ujawnieniu
informacji; przy czym w razie powstania konieczności ujawnienia Informacji Poufnych w oparciu o
niniejszy pkt 4.10.3.3 Projektant zobowiązany jest poinformować o zaistnieniu takiej konieczności
Administratora, nie później niż w terminie 3 dni od daty powzięcia wiadomości o takiej konieczności
(w przeciwnym wypadku ujawnienie Informacji Poufnych będzie traktowane jak naruszenie
obowiązku zachowania poufności);

4.10.3.4.

Administrator wyraził, pod rygorem nieważności na piśmie lub pocztą elektroniczną, uprzednią
zgodę na ujawnienie wyszczególnionych w treści oświadczenia Administratora Informacji Poufnych.

4.10.4. Za działania i zaniechania osób, którym Projektant przekazał Informacje Poufne lub osób pracujących
dla Projektanta lub współpracujących z Projektantem, które pozyskały Informacje Poufne bezpośrednio
od Administratora, jego pracowników lub współpracowników, Projektant ponosi odpowiedzialność jak za
własne działania i zaniechania.
4.10.5. Postanowienia niniejszego pkt 4.10 obowiązują od chwili zawarcia Umowy Obsługi Projektanta do dnia
następującego po upływie 2 lat od dnia jej rozwiązania, wypowiedzenia lub wygaśnięcia z innych
przyczyn.
4.11.

Niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Umowy Obsługi Projektanta

4.11.1. Postanowienia niniejszego pkt 4.11 pozostają bez uszczerbku dla innych (choćby tożsamych) uprawnień
Administratora przewidzianych w Regulaminie Platformy.
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4.11.2. Działania i zaniechania Projektanta, takie jak:
4.11.2.1.

co najmniej trzykrotne przekroczenie terminu wysyłki określonego w Umowie Wykonawczej w
miesiącu kalendarzowym;

4.11.2.2.

co najmniej trzykrotne wystąpienie w miesiącu kalendarzowym sytuacji, w której Projektant nie
zaakceptował Zamówienia w terminie 24 godzin roboczych od chwili jego złożenia lub odmówił
wykonania zobowiązania do wydania Produktu wynikającego z Umowy Wykonawczej;

4.11.2.3.

nagłe ukrycie lub skasowanie znacznej ilości produktów bez poinformowania o tym fakcie
Administratora z co najmniej 72-godzinnym wyprzedzeniem;

4.11.2.4.

co najmniej trzykrotne nierozpoznanie Zwrotu w terminie 24 godzin roboczych od chwili otrzymania
Produktu podlegającego Zwrotowi lub dowodu jego wysłania przez Kupującego;

4.11.2.5.

niedołączenie

do

przesyłki

zawierającej

Produkt

któregokolwiek

ze

wskazanych

przez

Administratora dokumentów, w tym w szczególności dokumentów księgowych;
4.11.2.6.

dołączenie do przesyłki zawierającej Produkt materiałów promocyjnych innych niż materiały
dotyczące Serwisu lub dostępnych w nim Produktów Projektanta;

4.11.2.7.

wykorzystanie do pakowania przesyłki zawierającej Produkt opakowań innych niż opakowania
dostarczone przez Administratora (o ile opakowania o odpowiednim rozmiarze zostały przez
Administratora dostarczone);

4.11.2.8.

naruszenie któregokolwiek z postanowień pkt 4.9 lub jakiegokolwiek innego zobowiązania do
zachowania poufności;

stanowią rażące naruszenia Umowy Obsługi Projektanta, przy czym powyższe wyliczenie ma charakter
przykładowy.
4.11.3. W razie stwierdzenia przez Administratora rażącego naruszenia Umowy Obsługi Projektanta, w tym w
szczególności jednego z naruszeń określonych w pkt 4.11.2. Administrator może:
4.11.3.1.

ograniczyć lub zaprzestać niektórych lub wszelkich działań promocyjnych prowadzonych przez
Administratora w odniesieniu do Projektanta lub z wykorzystaniem zdjęć jego Produktów, choćby
obowiązek ich podejmowania wynikał z Porozumienia Dodatkowego;

4.11.3.2.

zmienić, wedle swojego uznania, wysokość Marży, niezależnie od tego, czy zgodnie z innymi
postanowieniami Regulaminu Platformy taka zmiana jest dopuszczalna; jednakże jeżeli wysokość
Marży została ustalona w Porozumieniu Dodatkowym, każdorazowa zmiana wysokości Marży
wynikająca z niniejszego pkt 4.11.3.2. nie może trwać dłużej niż 3 miesiące;

4.11.3.3.

wyłączyć dowolne lub wszystkie Kanały Sprzedaży, choćby z Porozumienia Dodatkowego wynikał
obowiązek udostępnienia określonego Kanału Sprzedaży;

przy czym niniejszy punkt 4.11.3. w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Administratora przewidzianych w
innych postanowieniach Regulaminu Platformy, choćby miały one treść identyczną lub zbliżoną do
wymienionych wyżej uprawnień.
4.11.4. Jeżeli Projektant nie zaakceptował Zamówienia w terminie przewidzianym w niniejszym Regulaminie
Platformy lub nie wykonał Umowy Wykonawczej (w tym w szczególności z powodu braku dostępności
Produktu) lub, z przyczyn leżących po stronie Projektanta doszło do rozwiązania Umowy Wykonawczej
lub odstąpienia od niej, lub Projektant odrzucił Wymianę z tego powodu, że nie dysponuje on wskazaną
przez Kupującego wersją kolorystyczną i/lub rozmiarem odpowiadających Produktowi Wymienionemu,
będzie on zobowiązany do zapłaty Administratorowi kary umownej w wysokości równej kwocie Marży,
którą otrzymałby Administrator gdyby Umowa Sprzedaży, której dotyczyła Umowa Wykonawcza doszła
do skutku. Wierzytelność o zapłatę kary umownej, o której mowa w niniejszym pkt 4.11.4 staje się
wymagalna z chwilą przesłania Projektantowi oświadczenia Administratora o naliczeniu takiej kary i
może podlegać rozliczeniu na zasadach przewidzianych w pkt 4.5.6.
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4.12.

Odpowiedzialność

4.12.1. Serwis zostaje udostępniony Projektantowi w stanie takim, w jakim się znajduje. Zawarcie Umowy
Obsługi Projektanta przez Projektanta jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, że
zapoznał się ze sposobem funkcjonowania Serwisu i akceptuje Serwis w tej formie, w jakiej się znajduje.
Nie wyłącza to uprawnienia Administratora do wprowadzania nowych rozwiązań technicznych, w
szczególności takich, których celem jest usprawnienie funkcjonowania Serwisu.
4.12.2. Administrator zapewnia funkcjonowanie Serwisu na poziomie dostępności wynoszącym 97%, co
oznacza, że będzie on funkcjonował przez 97% czasu w ciągu roku kalendarzowego (i takie
funkcjonowanie stanowi należyte wykonanie obowiązków Administratora wynikających z Umowy Obsługi
Projektanta). Na potrzeby ustalenia osiągnięcia przez Serwis poziomu dostępności, o którym mowa w
zdaniu poprzednim:
4.12.2.1.

zaplanowane przerwy techniczne, o których Projektant został poinformowany z co najmniej
jednodniowym wyprzedzeniem, trwające nie dłużej niż 12 godzin w ciągu miesiąca;

4.12.2.2.

przerwy techniczne niewynikające z przyczyn dotyczących Administratora, w tym w szczególności
awarie serwerów, łącz oraz innej infrastruktury, którą Administrator nie zarządza

będą uznawane za czas, w którym Serwis funkcjonuje prawidłowo. Administrator nie zapewnia poziomu
dostępności innych Kanałów Sprzedaży niż Serwis.
4.12.3. W zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa,
odpowiedzialność Administratora za utracone przez Projektanta Korzyści zostaje wyłączona.
4.12.4. Administrator ponosi odpowiedzialność za szkodę rzeczywistą wyrządzoną Projektantowi wyłącznie w
sytuacji, gdy można mu przypisać winę umyślną lub rażące niedbalstwo; jeżeli bezwzględnie
obowiązujące przepisy prawa nie stoją temu na przeszkodzie, odpowiedzialność ta jest ponadto
ograniczona do sumy kwot świadczeń Projektanta na rzecz Administratora (innych niż kary umowne) z
poprzedniego miesiąca kalendarzowego oraz kwot Marży uzyskanych przez Administratora z tytułu
sprzedaży Produktów tego Projektanta za poprzedni miesiąc kalendarzowy lub kwoty 1.000 PLN (jeżeli
sumy tych kwot za poprzedni miesiąc kalendarzowy nie da się ustalić).
4.12.5. Projektant ponosi wobec Administratora pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe lub związane z
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Projektanta Umów Wykonawczych (w tym w
szczególności skutkujące niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umów Sprzedaży przez
Administratora), a także naruszeniem przez niego prawa, Regulaminu Serwisu, Regulaminu Platformy,
dobrych obyczajów lub praw osób trzecich, w tym w szczególności za szkody związane z
nieprawdziwością, niedokładnością lub niepełnością którychkolwiek z oświadczeń i gwarancji
Projektanta. Jeżeli w związku z okolicznościami, o których mowa w zdaniu poprzednim, Administrator
będzie zobowiązany do zapłaty jakiejkolwiek kwoty na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej (w tym także
Kupującego) lub zostanie na niego nałożona jakakolwiek kara, Projektant będzie zobowiązany do jej
zwrotu Administratorowi, co nie wyłącza prawa Administratora do żądania odszkodowania w pozostałym
zakresie.
4.12.6. Z uwagi na fakt, że Projektant zawiera Umowę Obsługi Projektanta w ramach prowadzonej przez siebie
działalności gospodarczej lub zawodowej, wszelkie spory pomiędzy Projektantem i Administratorem
wynikające lub związane z tą umową będą rozpoznawane przez sąd właściwy dla dzielnicy Śródmieście
miasta stołecznego Warszawy.
5.

ASYSTENT PROJEKTANTA

5.1.

Administrator może udostępnić Projektantowi w ramach Panelu Projektanta możliwość wyznaczenia
Asystenta Projektanta.
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5.2.

Jeżeli Projektant wyznacza Asystenta Projektanta, oświadcza on, że osoba, którą wyznaczył, udzieliła
mu pełnomocnictwa do podjęcia w jej imieniu wszelkich czynności przewidzianych niniejszym pkt 5 oraz
wyraziła zgodę na przekazanie jej danych osobowych Administratorowi.

5.3.

Przez wyznaczenie Asystenta Projektanta Projektant zawiera w imieniu i na rzecz Asystenta Projektanta,
jako jego pełnomocnik, Umowę Obsługi Użytkownika.

5.4.

Po zawarciu Umowy Obsługi Użytkownika z Asystentem Projektanta, Administrator udostępni
Asystentowi Projektanta dane dostępowe do Panelu Projektanta dostępnego dla Projektanta, który
wyznaczył Asystenta Projektanta.

5.5.

Z chwilą pierwszego logowania do Panelu Projektanta Asystent Projektanta może zaakceptować
Regulamin Platformy; jeżeli tego nie uczyni, przestaje być Asystentem Projektanta i nie jest uprawniony
do korzystania z Panelu Projektanta, a Administrator jest uprawniony do uniemożliwienia dostępu do
Panelu Projektanta stworzonego dla tego Asystenta. Jeżeli pomimo braku akceptacji Regulaminu
Platformy Użytkownik korzysta – z jakichkolwiek przyczyn – z Panelu Projektanta, umowa, o której mowa
w pkt 5.7, jest uważana za zawartą, przy czym Administrator może ją w takim wypadku rozwiązać w
każdym czasie.

5.6.

Korzystając z Panelu Projektanta Asystent Projektanta działa wyłącznie jako pełnomocnik Projektanta.
Projektant oświadcza, że udziela Asystentowi Projektanta pełnomocnictwa do podejmowania wszystkich
czynności, które zostały zaznaczone w Panelu Projektanta (a jeżeli możliwość wyboru czynności nie
będzie dostępna – do wszystkich czynności, które może podejmować Projektant w związku z Umową
Obsługi Projektanta i Umową Wykonawczą). Pełnomocnictwo to może być odwołane lub ograniczone
wyłącznie za pomocą odpowiednich narzędzi Panelu Projektanta, chyba że Administrator wyrazi, na
piśmie lub pocztą elektroniczną pod rygorem nieważności, zgodę na odwołanie tego pełnomocnictwa w
innej formie.

5.7.

Z chwilą zaakceptowania przez Asystenta Projektanta Regulaminu Platformy, zawiera on z
Administratorem umowę, do której należy odpowiednio stosować postanowienia Regulaminu Platformy
dotyczące Umowy Obsługi Projektanta, w szczególności z uwzględnieniem okoliczności, że Asystent
Projektanta działa jako pełnomocnik Projektanta. Umowa ta wygasa zawsze z chwilą wygaśnięcia
Umowy Obsługi Projektanta zawartej Projektantem, który wyznaczył Asystenta Projektanta.

5.8.

Asystent Projektanta zobowiązuje się wobec Administratora do wykonywania wszelkich czynności, do
których jest zgodnie z pkt 5.6 upoważniony, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Platformy.

5.9.

Projektant ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania Asystenta Projektanta jak za własne
działania i zaniechania. Odpowiedzialność Projektanta i wyznaczonego przez niego Asystenta
Projektanta za szkodę wyrządzoną Administratorowi jest solidarna.

5.10.

Dla uniknięcia wątpliwości, postanowienia niniejszego pkt 5 dotyczące Projektanta stanowią część
Umowy Obsługi Projektanta.

6.

ROZWIĄZANIE UMOWY OBSŁUGI PROJEKTANTA

6.1.

Umowa Obsługi Projektanta może być rozwiązana przez każdą z jej stron, bez podania przyczyny z
zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.

6.2.

W wypadku naruszenia przez Projektanta prawa, Regulaminu Serwisu, Regulaminu Platformy, praw
osób trzecich lub dobrych obyczajów lub w wypadku, gdy okaże się, że którekolwiek z oświadczeń
Projektanta było nieprawdziwe, nieścisłe lub wprowadzało w błąd, Administrator jest uprawniony do
rozwiązania Umowy Obsługi Projektanta w trybie natychmiastowym.

6.3.

W wypadku naruszania przez Administratora prawa, Regulaminu Platformy, Regulaminu Serwisu, praw
osób trzecich lub dobrych obyczajów Projektant jest uprawniony do rozwiązania Umowy Obsługi
Użytkownika w trybie natychmiastowym.

19

6.4.

Umowa Obsługi Projektanta ulega automatycznemu rozwiązaniu także w wypadku rozwiązania,
wygaśnięcia lub innego rodzaju zakończenia Umowy Obsługi Użytkownika zawartej przez tego
Projektanta.

6.5.

Z chwilą rozwiązania, wygaśnięcia lub innego rodzaju zakończenia obowiązywania Umowy Obsługi
Projektanta automatycznemu rozwiązaniu ulegają także umowy, o których mowa w pkt 5.7, zawarte
przez Administratora z Asystentami Projektanta wyznaczonymi przez Projektanta, co do którego
przestała obowiązywać Umowa Obsługi Projektanta.

6.6.

Rozwiązanie Umowy Obsługi Projektanta pozostaje bez wpływu na zawarte Umowy Wykonawcze i
wynikające z nich zobowiązania. Na potrzeby wypłaty Ceny Projektanta ostatni dzień obowiązywania
Umowy Obsługi Projektanta będzie traktowany jako ostatni Dzień Rozliczeniowy w miesiącu.

6.7.

Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Obsługi Projektanta lub jej rozwiązaniu powinno być przesłane
drugiej stronie pod rygorem nieważności na piśmie lub pocztą elektroniczną, przy wykorzystaniu
następujących danych kontaktowych:

6.7.1.

dla Administratora – na adres e-mail kontakt@showroom.pl lub pisemnie na adres Administratora
podany w Regulaminie Serwisu;

6.7.2.

dla Projektanta – na adres e-mail podany przez niego przy zawarciu Umowy Obsługi Użytkownika lub
pisemnie na adres podany przez niego podczas pierwszego logowania do Panelu Projektanta.

7.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

7.1.

Ewentualne reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu winny być zgłaszane na adres
e-mail: 
kontakt@showroom.pllub pisemnie na adres Administratora i powinny zawierać następujące
dane: oznaczenie podmiotu składającego reklamację - imię nazwisko lub firma, przedmiot reklamacji,
adres, adres e-mail, dane rejestrowe wraz z opisem zgłaszanych zastrzeżeń w zakresie Serwisu.

7.2.

Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 10 dni od dnia otrzymania reklamacji (zawierającej dane, o
których mowa w pkt 7.1). Jeżeli rozpoznanie reklamacji w tym terminie nie będzie możliwe, Administrator
zawiadomi o tym Projektanta, wyznaczając dodatkowy termin, nie dłuższy jednak niż 30 dni
kalendarzowych. Odpowiedź na reklamację (pisemna lub e-mail) zostanie wysłana na adres lub adres
e-mail składającego reklamację podany w reklamacji.

7.3.

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu winny być zgłaszane Administratorowi na
adres e-mail:
kontakt@showroom.pl
.

8.

POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

8.1.

Administrator powierza Projektantowi przetwarzanie danych osobowych Kupujących obejmujących ich
imię, nazwisko, numer telefonu, oraz podane przez nich adresy fizyczne (adres wysyłki, adres do
korespondencji, adres zameldowania etc.) („Dane Osobowe”) na zasadach przewidzianych w
niniejszym punkcie 8, w celu umożliwienia wykonywania Umów Wykonawczych i Umów Sprzedaży.
Projektant otrzymuje dane osobowe Kupującego z chwilą zawarcia Umowy Wykonawczej. Po spełnieniu
Warunku Zawieszającego wykonuje on operacje na Danych Osobowych polegające na wygenerowaniu i
wydrukowaniu bezpośrednio z Panelu Projektanta dokumentów niezbędnych do wysyłki Produktu (w tym

8.2.

8.3.

w szczególności etykiet adresowych). Po wykonaniu tych czynności Projektant jest zobowiązany do
zaprzestania przetwarzania Danych Osobowych danego Kupującego; ewentualne dalsze przetwarzanie
– niezwiązane z Umową Wykonawczą – może nastąpić jedynie w sytuacji, gdy zajdzie potrzeba obsługi
roszczeń określonego Kupującego i może mieć jedynie uboczny do niego charakter. Projektant nie jest w
żadnym wypadku uprawniony do eksportowania Danych Osobowych z Panelu Projektanta ani do
tworzenia przy ich wykorzystaniu osobnego zbioru.
Projektant zapewnia, że osoby upoważnione przez niego do przetwarzania Danych Osobowych, w tym w
szczególności Asystent Projektanta (jeżeli został wyznaczony), zobowiązały się do zachowania ich w
tajemnicy, a także, że on i te osoby dokładają najwyższej staranności w celu zabezpieczenia danych
dostępowych do Panelu Projektanta.
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8.4.
8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.
8.10.

8.11.

Projektant zobowiązany jest podejmować środki wymagane na mocy art. 32 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).
Projektant może przetwarzać Dane Osobowe przy użyciu innego podmiotu przetwarzającego wyłącznie
za uprzednią pisemną zgodą Administratora oraz przy zachowaniu wymogów przewidzianych RODO (w
tym jego art. 28(2) i art. 28(4)).
W razie naruszenia ochrony Danych Osobowych przetwarzanych przez Projektanta, jest on
zobowiązany zgłosić ten fakt Administratorowi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 24 godzin od
chwili stwierdzenia naruszenia.
Projektant, w zakresie w jakim zapytania osób, których dotyczą Dane Osobowe, odnoszą się do
przetwarzania dokonywanego przez niego, zobowiązany jest udzielić Administratorowi pomocy w
zakresie umożliwienia tym osobom wykonywania ich praw wynikających z RODO.
Projektant na każde żądanie Administratora udostępnia mu wszelkie informacje niezbędne do wykazania
spełnienia obowiązków wynikających z Umowy oraz przepisów prawa. Ponadto Projektant umożliwia
Administratorowi po odpowiednim uprzednim zawiadomieniu prowadzenie audytów i inspekcji w związku
z przetwarzaniem Danych Osobowych przez Projektanta.
W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych Projektant powinien w pierwszej
kolejności kontaktować się z inspektorem ochrony danych Administratora.
Projektant jest zobowiązany do przetwarzania Danych Osobowych zgodnie z przepisami prawa, w tym w
szczególności RODO, oraz zgodnie z przyjętymi przez Administratora zasadami przetwarzania danych
osobowych (w tym w szczególności jego polityką prywatności dostępną na stronie internetowej
www.showroom.pl
).
Naruszenie przez Projektanta zasad ochrony Danych Osobowych, w tym w szczególności przetwarzanie
ich wbrew prawu, wbrew treści niniejszego punktu 8 lub wbrew przyjętym przez Administratora zasadom
przetwarzania danych osobowych, będzie traktowane jako rażące naruszenie Umowy Obsługi
Projektanta, o którym mowa w punkcie 4.10.2.

9.

ZMIANY

9.1.

Administrator może dokonywać zmian Regulaminu Platformy na tych samych zasadach, jak te
przewidziane dla zmian Regulaminu Serwisu.

9.2.

Ponadto Administrator może dokonywać zmian Regulaminu Platformy przez ogłoszenie treści zmian i
daty ich wejścia w życie w Serwisie.

9.3.

Uzupełnienie funkcjonalności Serwisu wiążące się z uzupełnieniem Regulaminu Platformy o nową treść
lub nowy załącznik może następować także z chwilą podjęcia przez Projektanta pierwszej próby
skorzystania z nowej funkcjonalności. W takim wypadku korzystanie z nowej funkcjonalności może
zostać przez Administratora uzależnione od zaakceptowania przez Projektanta tego rodzaju zmian
(jeżeli zmiany te nie są dokonywane w sposób określony w pkt 9.1 lub 9.2); od decyzji Administratora
zależy, czy odmowa akceptacji zmian dotyczących nowej funkcjonalności będzie miała taki sam skutek,
jak odmowa akceptacji zmian Regulaminu Platformy, dokonywanych w oparciu o pkt 9.1 powyżej.

9.4.

Jeżeli w Porozumieniu Dodatkowym nie postanowiono w sposób wyraźny inaczej, Administrator może w
każdym czasie jednostronnie zmienić wysokość Marży należnej od danego Projektanta. Zmiana
wysokości Prowizji ma w takim wypadku zastosowanie do wszystkich Umów Sprzedaży zawieranych
przez tego Projektanta po wprowadzeniu przez Administratora nowej wysokości Prowizji do Panelu
Projektanta. O zmianie wysokości Prowizji Administrator poinformuje Projektanta pocztą elektroniczną
lub na piśmie.

9.5.

Do Umów Wykonawczych zawartych przed wejściem w życie nowego brzmienia Regulaminu Serwisu
lub Regulaminu Platformy należy stosować jego postanowienia w brzmieniu dotychczasowym.

9.6.

Zmiana danych Administratora lub danych kontaktowych nie wymaga stosowania przez Administratora
procedury opisanej w niniejszym pkt 9; Administrator jest jednak zobowiązany powiadomić Projektanta o
takich zmianach.
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10.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1.

Regulamin Platformy w brzmieniu niniejszym wszedł w życie z dniem 07.02.2020

10.2.

Ilekroć w Regulaminie Platformy przewidziano możliwość lub obowiązek skontaktowania się Projektanta
z Administratorem, kontakt taki powinien nastąpić przy użyciu poczty elektronicznej (chyba że co innego
wynika z Regulaminu) na adres e-mail Administratora wskazany w Regulaminie, a w braku takiego
adresu w odpowiednim miejscu w ramach Panelu Projektanta, a w braku takiego adresu na adres
kontakt@showroom.pl
.

10.3.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Platformy mają zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego.
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