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REGULAMIN BANKU MODELI 3D 

I. Postanowienia wstępne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Banku Modeli 3D działającego w ramach Serwisu, zasady świad-

czenia przez CAD Projekt usług polegających na prezentowaniu w Banku Modeli 3D Zdjęć modeli oraz,  

z uwzględnieniem warunków przewidzianych w Regulaminie, wykonywania Modeli 3D. 

2. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu, w tym Banku Modeli 3D, jest korzystanie z urządzenia 

komunikującego się z Internetem oraz z przeglądarki internetowej. W celu skorzystania z niektórych usług dostępnych 

w Serwisie konieczne jest posiadanie poczty elektronicznej. 

II. Definicje  

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

1. CAD Projekt – CAD Projekt K&A Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (61-612) przy ul. Rubież 46, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospo-

darczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000637767, posiadająca numer NIP: 9721266721,  

o kapitale zakładowym 60.000 zł; 

2. Serwis – prowadzony przez CAD Projekt serwis internetowy dostępny w domenie cadprojekt.com.pl, w ramach któ-

rego prezentowane są m.in. Programy CAD Projekt, prowadzony jest Bank Modeli 3D oraz Galeria Projektantów; 

3. Bank Modeli 3D (Bank)  – prowadzona przez CAD Projekt w ramach Serwisu platforma internetowa służąca m.in. do 

przesyłania Zgłoszeń, prezentowania Zdjęć modeli, głosowania na Zdjęcia modeli oraz pobierania Modeli 3D; 

4. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka orga-

nizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiąza-

nia, która w sposób określony w Regulaminie korzysta z Banku Modeli 3D w celu Zgłoszenia Zdjęcia modelu; 

5. Modele 3D – modele przestrzenne 3D wykonane przez CAD Projekt na podstawie Zgłoszonych Zdjęć modeli, udostęp-

niane do pobrania wszystkim użytkownikom Serwisu w Banku Modeli 3D jako pliki *.dwx lub dwg, które są kompaty-

bilne z Programami CAD Projekt i mogą być w nich wykorzystywane;  

6. Zdjęcie modelu – zdjęcie wybranego przez Użytkownika Obiektu wykonane w formie cyfrowej, w formacie pliku *.jpg, 

w dobrej rozdzielczości (minimalny rozmiar: 250x250 px, maksymalny rozmiar: 800x600 px), wykonane na jednolitym 

tle, na którym prezentowany jest wyłącznie Obiekt (tzn. Obiekt nie stanowi części kompozycji), bez wyraźnych, ostrych 

cieni oraz odblasków światła (tzw. zdjęcie produktowe), Zgłaszane przez Użytkownika za pomocą Formularza; 

7. Obiekt – wybrany przez Użytkownika obiekt przestrzenny prezentowany na Zdjęciu modelu; 

8. Zgłoszenie – przesłane do CAD Projekt przez Użytkownika za pomocą Formularza Zdjęcie modelu, wykonane w celu 

jego umieszczenia w zakładce „proponowane” Banku Modeli 3D; 

9. Formularz – formularz wypełniany przez Użytkownika w celu dokonania Zgłoszenia dostępny na stronie Banku Modeli 

3D po kliknięciu przycisku „dodaj swoją propozycję”; 

10. użytkownik Serwisu – każda osoba przeglądająca treści umieszczone w Serwisie, odwiedzająca Serwis, głosująca na 

Zdjęcia modeli czy też pobierająca Modele 3D z Banku; 

11. Programy CAD Projekt – programy komputerowe, których producentem jest CAD Projekt, służące m.in. do projekto-

wania i wizualizacji wnętrz; 

12. Regulamin – niniejszy Regulamin Banku Modeli 3D. 



 

 

III. Ogólne zasady funkcjonowania Banku Modeli 3D 

1. Korzystanie z Banku Modeli 3D  jest nieodpłatne. 

2. W ramach Banku Modeli 3D Użytkownik może dokonać Zgłoszenia Zdjęcia modelu w celu jego zaprezentowania innym 

użytkownikom Serwisu jako proponowanego Modelu 3D oraz poddaniu tej propozycji pod głosowanie opisane w ust. 

9 poniżej. CAD Projekt podejmuje się wykonania Modelu 3D na podstawie Zgłoszonego Zdjęcia modelu po spełnieniu 

warunków określonych w Regulaminie.  

3. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonać Zgłoszenia 

w ich imieniu oraz innych czynności w ramach Banku Modeli 3D może jedynie osoba umocowana do działania w tym 

zakresie w imieniu tych podmiotów. 

4. Zgłoszenia są weryfikowane przez CAD Projekt pod kątem spełnienia warunków określonych w Regulaminie, w szcze-

gólności warunków technicznych i jakościowych wskazanych w pkt II ust. 6 Regulaminu. CAD Projekt może podjąć się 

narysowania tylko prostych modeli 3D, które nie wymagają dużych nakładów czasowych, mogących sparaliżować dzia-

łanie banku. CAD Projekt zastrzega sobie również prawo odrzucenia zgłoszenia zdjęcia, nie podając przyczyny. 

5. Zdjęcia modeli spełniające warunki określone Regulaminem są publikowane w terminie nie dłuższym niż 72 godzin od 

dnia ich Zgłoszenia w zakładce „proponowane” i są dostępne dla wszystkich użytkowników Serwisu. Zdjęcia modeli 

publikowane są anonimowo tzn. nie zawierają jakichkolwiek informacji identyfikujących Użytkownika, który dokonał 

Zgłoszenia. 

6. Jedno Zgłoszenie może dotyczyć tylko jednego Zdjęcia modelu. Nie ma więc możliwości powstania jednego modelu 

3d w wielu rozmiarach, z różnymi dodatkami czy w postaci zestawu mebli. Mając na uwadze dokonywane przez użyt-

kownika zgłoszenia, CAD Projekt zastrzega sobie prawo do przyjęcia maksymalnie 3 elementów składających się na 

zestaw. 

7. Jeżeli zgłoszony model występuje u producenta jako część większego zestawu, użytkownik ma prawo do zgłoszenia 

maksymalnie trzech wybranych elementów z danego zestawu - każdy element powinien stanowić odrębne zgłoszenie. 

8. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane na podstawie Zgłoszenia treści, w szczególności za Zdjęcie modelu,  

i oświadcza, że są one zgodne z prawem oraz Regulaminem a ich publikacja w Banku Modeli 3D nie narusza praw CAD 

Projekt, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich oraz innych praw własności intelektualnej. 

9. Pod Zdjęciami modeli znajdującymi się w zakładce „proponowane” znajduje się funkcja „głosuj”, za pomocą której 

użytkownik Serwisu może zagłosować na wybrane przez siebie Zdjęcia modeli.  

10. Każdy użytkownik Serwisu, w ciągu 24 (dwadzieścia cztery) godzin, może oddać 10 (dziesięć) głosów, przy czym, w tym 

czasie na to samo Zdjęcie modelu można zagłosować tylko 1 (jeden) raz.  

11. CAD Projekt wykonuje Modele 3D na podstawie Zdjęć modeli, które uzyskały 100 (sto) głosów od użytkowników Ser-

wisu.  

12. O kolejności wykonywania Modeli 3D decyduje data Zgłoszenia. 

13. Zdjęcia modeli, które w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od dnia ich umieszczenia w zakładce „proponowane”  nie uzyskały 

stu głosów zostają usunięte z Banku Modeli 3D. 

14. Zdjęcia modeli, po przyjęciu ich do realizacji przez CAD Projekt, zostają przeniesione do zakładki „wykonywane”, od 

tego momentu nie jest już możliwe oddawanie na nie głosów.  

15. Zdjęcie modelu pozostaje dostępne w zakładce „wykonywane” do czasu wykonania na jego podstawie Modelu 3D  

i udostępnienia go w zakładce „do pobrania”. 

16. Zarówno głosowanie na Zdjęcia modeli jak i pobieranie Modeli 3D nie wymaga rejestracji w Serwisie ani wypełnienia 

jakiegokolwiek formularza i jest dostępne dla wszystkich użytkowników Serwisu. 

17. Czas wykonania Modelu 3D określany jest dla każdego Zdjęcia modelu indywidualnie i uzależniony jest od poziomu 

skomplikowania Zdjęcia modelu. Planowany czas wykonania Modelu 3D podawany jest w opisie Zdjęcia modelu, po 

kliknięciu ikonki „i”. W opisie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, umieszczona jest nazwa Obiektu znajdują-

cego się na Zdjęciu modelu, liczba uzyskanych głosów, kategoria, w której mieści się Obiekt, nazwa jego producenta, 



 

 

wymiary Obiektu, adres strony internetowej, na której prezentowany jest Obiekt, opis wprowadzony przez Użytkow-

nika.  

18. W sytuacji, gdy model zbierze wymaganą liczbę 100 głosów, ale okaże się, że został wycofany ze sprzedaży/produkcji, 

zostanie odrzucony z wykonania. 

19. Po wykonaniu Model 3D udostępniany jest w zakładce „do pobrania”, z której może być pobierany przez wszystkich 

użytkowników Serwisu dowolną liczbę razy. Model 3D dostępny jest w Banku do czasu jego archiwizacji, o której mowa 

w ust. 19 poniżej. 

20. W celu ułatwienia wyszukiwania Modeli 3D w Banku, użytkownik Serwisu może skorzystać z dostępnych filtrów, które 

pozwalają na wyszukiwanie według kategorii oraz stylu Obiektu.  

21. Co 9 (dziewięć) miesięcy, przy czym okres ten może ulec wydłużeniu w zależności od liczby Modeli 3D dostępnych  

w Banku, CAD Projekt dokonuje okresowej archiwizacji Modeli 3D, która polega na ich przeniesieniu Modeli 3D z Banku 

do uniwersalnej bazy Modeli 3D stanowiącej cyfrowy katalog Modeli 3D udostępniany posiadaczom Programów CAD 

Projekt na zasadach określonych odrębnie przez CAD Projekt. Spis Modeli 3D dostępnych w bazie, o której mowa  

w zdaniu poprzedzającym dostępny jest  na stronie Serwisu.  

IV. Zgłoszenie Zdjęcia modelu 

1. Warunkiem dokonania Zgłoszenia jest zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu oraz prawidłowe wypeł-

nienie Formularza. 

2. Zgłoszenie Zdjęcia modelu wymaga każdorazowo wypełnienia Formularza co najmniej w zakresie pól wymaganych 

oraz załączenie Zdjęcia modelu odpowiadającego warunkom wskazanym w pkt II ust.6 Regulaminu. 

3. Użytkownik zobowiązany jest podać w Formularzy prawdziwe dane, w szczególności zabronione jest posługiwanie się 

tymczasowymi adresami e-mail. 

4. Treść Zgłoszenia powinna być kompletna, rzetelna oraz nie wprowadzać w błąd innych użytkowników Serwisu,  

w szczególności co do nazwy Obiektu prezentowanego na Zdjęciu modelu, jego kategorii i właściwości (o ile Użytkow-

nik ją opisał). Użytkownik ponosi pełna odpowiedzialność za treść Zgłoszenia, w szczególności za przesłane  

w Zgłoszeniu Zdjęcie modelu. 

5. Po wysłaniu Formularza na stronie Banku pojawi się komunikat systemowy potwierdzający wysłanie Zgłoszenia. 

6. Wysłanie Zgłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a CAD Projekt w przedmiocie 

świadczenia usług na warunkach opisanych w Regulaminie. 

7. Świadczenie usług polegających na umieszczeniu Zdjęcia modelu w Banku Modeli 3D ma charakter terminowy. Usługa 

zostaje wykonana w chwili umieszczenia Zdjęcia modelu w zakładce „proponowane” Banku Modeli 3D. 

8. Użytkownik będący konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia, wskazanej w ust. 6 powyżej, umowy odstąpić 

od niej bez podania przyczyny. Zasady odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy znajdują 

się w Załączniku nr 2 do Regulaminu, który stanowi integralną część Regulaminu. 

9. Zgłoszenie pochodzi od Użytkownika, CAD Projekt nie ingeruje w jego treść, jednak zastrzega sobie prawo do zmiany 

wybranej przez Użytkownika kategorii w celu lepszego dostosowania nadesłanego Zdjęcia modelu do listy kategorii 

Modeli 3D dostępnej w Banku oraz do odmowy opublikowania treści Zgłoszenia. 

10. Po wysłaniu Zgłoszenia, Użytkownik nie ma już możliwości jego modyfikacji, w szczególności zmiany Zdjęcia modelu, 

kategorii lub opisu, może jednak, do czasu wykonania na jego podstawie Modelu 3D, żądać jego usunięcia z Banku 

Modeli 3D wysyłając swoje żądanie na adres e-mail: marketing@cadprojekt.com.pl.  

11. Dokonując Zgłoszenia Użytkownik oświadcza, że:  

a) wszelkie treści, w tym Zdjęcie modelu, zawarte w Zgłoszeniu, nie naruszają postanowień niniejszego Regulaminu, 

obowiązujących przepisów prawa lub uprawnień osób trzecich (w tym w szczególności, praw autorskich oraz in-

nych praw własności intelektualnej), a ich publikacja nie narusza dobrych obyczajów; 

b) posiada odpowiednie zgody i uprawnienia wymagane prawem, pozwalające na prezentowanie Zdjęcia modelu  

w Banku Modeli 3D na zasadach opisanych w Regulaminie; 



 

 

12. Zgłoszenia przesyłane przez Użytkownika nie mogą zawierać treści: 

a) naruszających dobre obyczaje, godzących w uczucia religijne lub powszechnie uznawanych za obraźliwe; 

b) naruszających obowiązujące przepisy prawa, w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelek-

tualnej; 

c) naruszających lub mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich; 

d) wprowadzających w błąd; 

e) o charakterze komercyjnym lub reklamowym. 

13. Poprzez wysłanie Zgłoszenia, Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie ze Zdjęcia modelu znajdującego 

się w Zgłoszeniu oraz jego publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie przez CAD Projekt w zakresie niezbędnym dla 

potrzeb świadczonych w ramach Banku Modeli 3D usług, w celach marketingowych i promocyjnych, a także na usu-

nięcie Zdjęcia modelu z Banku Modeli 3D w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, w szczególności ust. 11 

oraz 12 powyżej. 

14. W przypadku powtarzających się naruszeń Regulaminu, w szczególności ust. 3, 11 oraz 12 powyżej, CAD Projekt może 

zablokować czasowo możliwość dokonywania Zgłoszeń przez Użytkownika lub usunąć z Banku Modeli 3D Zdjęcia mo-

deli Zgłoszone przez tego Użytkownika, w przypadku najbardziej rażących, powtarzających się naruszeń Regulaminu, 

CAD Projekt może zablokować adres IP, z którego Użytkownik korzystał dokonując naruszeń. 

V. Odpowiedzialność 

1. CAD Projekt zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funk-

cjonowania Banku Modeli 3D, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą, niedo-

zwoloną ingerencją osób trzecich, przyczynami technicznymi lub innymi niezależnymi od CAD Projekt okolicznościami. 

2. CAD Projekt nie ponosi odpowiedzialności za problemy lub ograniczenia techniczne występujące w urządzeniach koń-

cowych Użytkownika, systemie teleinformatycznym lub infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użyt-

kownik, a które uniemożliwiają prawidłowe korzystanie z Banku Modeli 3D. 

3. CAD Projekt nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania przez Użytkownika lub osobę działającą w jego imie-

niu z Banku Modeli 3D i skutki korzystania z Banku Modeli 3D, jeżeli Użytkownik lub osoba działająca w jego imieniu 

korzystał z Banku Modeli 3D w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

4. CAD Projekt zastrzega, iż funkcjonalności oraz zakres usług świadczonych w ramach Banku Modeli 3D może ulec zmia-

nie o czym CAD Projekt poinformuje na stronie Serwisu z odpowiednim wyprzedzeniem. 

5. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkowników jakichkolwiek działań naruszających lub zakłócających funkcjo-

nowanie Serwisu lub zakłócających korzystanie z niego przez innych użytkowników Serwisu. 

7. CAD Projekt ma prawo do usunięcia każdego Zdjęcia modelu oraz odmowy umieszczenia Zdjęcia modelu w Banku 

Modeli 3D, jeśli zaistniało podejrzenie, że za pośrednictwem Zgłoszenia lub Zdjęcia modelu mogło lub może dojść 

do działań zagrażających bezpieczeństwu innych użytkowników Serwisu lub gdy Zdjęcie modelu narusza postano-

wienia Regulaminu lub negatywnie wpływa na dobre imię CAD Projekt. 

8. Autorskie prawa majątkowe do elementów Serwisu, w tym logotypów i treści zamieszczonych w Serwisie, a także do 

układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout) oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa ochronne na 

znaki towarowe umieszczone w Serwisie, przysługują CAD Projekt lub podmiotom trzecim, w tym Użytkownikom.  

Z zastrzeżeniem przypadków wyraźnie wskazanych w Regulaminie, zabronione jest kopiowanie, rozpowszechnianie, 

reprodukowanie lub modyfikowanie tych elementów bez uprzedniej pisemnej zgody CAD Projekt. 

9. Zabroniony jest dostęp do Serwisu oraz znajdujących się w nim treści w sposób  zautomatyzowany. W szczególności 

zakazane jest używanie zautomatyzowanych narzędzi umożliwiających korzystanie z Serwisu bez ingerencji Użytkownika.  

 

VI. Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jest CAD  

Projekt.  



 

 

2. CAD Projekt przetwarza dane osobowe Użytkowników udostępnione w Formularzu zgodnie z Polityką Prywatności 

opisaną w Załączniku nr 1 do Regulaminu, który stanowi jego integralną część, oraz właściwymi przepisami prawa.  

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi świadczonej w ramach Banku Modeli 3D (realizacja Zgłoszenia), 

w tym kontaktu CAD Projekt z Użytkownikiem w zakresie tych usług, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użyt-

kowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez CAD Pro-

jekt oraz w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług CAD Projekt w zakresie dozwolonym 

przepisami prawa. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika oraz prawnie uzasadnione interesy admi-

nistratora, do których zalicza się badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników oraz marketing bezpo-

średni. Dane przetwarzane będą w powyższych celach przez okres obsługi zgłoszenia użytkownika banku modeli 3d 

(to jest przesyłania zgłoszenia, prezentowania zdjęć modeli, głosowania na zdjęcia modeli o raz pobierania modeli 3d). 

4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak niezbędne do skutecznego  zrealizowania 

zgłoszenia.  

5. Każdy Użytkownik ma prawo do: 

a) dostępu do danych osobowych, 

b) wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

c) żądania sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia tych danych, 

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

Ponadto w przypadku uznania, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, Użyt-

kownikowi prawo do złożenia zażalenia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl). 

6. Odbiorcami danych mogą być wyłącznie pracownicy CAD Projekt oraz podmioty działające na jego zlecenie. 

7. Zdjęcia modeli Zgłoszone przez Użytkownika prezentowane są w Banku Modeli 3D anonimowo i nie zawierają jakich-

kolwiek danych pozwalających na zidentyfikowanie Użytkownika przez innych użytkowników Serwisu. 

VII. Reklamacje 

1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące usług świadczonych w ramach Banku Modeli 3D w terminie 14 dni 

od wystąpienia okoliczności uzasadniających jej złożenie. 

2. Reklamacje mogą być składane za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@cadprojekt.com.pl lub  

w formie listu poleconego przesłanego na adres: CAD Projekt K&A Sp. z o.o., ul. Rubież 46, Poznań (61-612). 

3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika użyty do wysłania Zgłoszenia, 

informacje pozwalające zidentyfikować Zgłoszenie lub Zdjęcie modelu, którego reklamacja dotyczy, okoliczności uza-

sadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane z reklamacją. 

4. Jeżeli podane w reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, CAD Projekt zwróci się do Użytkownika z prośbą o ich 

uzupełnienie we wskazanym zakresie. 

5. CAD Projekt rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. CAD Projekt 

poinformuje Użytkownika o sposobie rozpatrzenia reklamacji przesyłając wiadomość za pomocą poczty elektronicznej 

na adres e-mail podany w reklamacji.    

VIII. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin dostępny jest na stronie Serwisu. 

2. CAD Projekt poinformuje Użytkowników o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu. 

Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez CAD Projekt, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia opublikowa-

nia informacji na stronie Serwisu.   

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie właściwe jest prawo polskie. 

4. Wszelki spory związane z usługami świadczonymi przez CAD Projekt w ramach Serwisu rozstrzygane będą przez wła-

ściwe sądy powszechne. 

5. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji 

i dochodzenia roszczeń przed Stałym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej  



 

 

w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do wskazanego powyżej sposobu rozstrzygania sporów, znajdują się pod 

adresem internetowym: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownicy będący 

konsumentami mogą skorzystać również z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem interneto-

wym: ec.europa.eu/consumers/odr, podając następujący adres e-mail: biuro@cadprojekt.com.pl. 

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.07.2018 r.  

ZAŁĄCZNIKI: 

1. Polityka Prywatności 

2. Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU BANKU MODELI 3D – POLITYKA PRYWATNOŚCI 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez CAD Projekt w zakresie danych osobowych groma-

dzonych w ramach Serwisu. 

Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest CAD Projekt K&A Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (61-612) 

przy ul. Rubież 46, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda  

w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000637767, posiadająca numer NIP: 

9721266721, o kapitale zakładowym 60.000 zł (dalej: „CAD Projekt”). 

Każdy użytkownik, który korzysta z Serwisu, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności oraz Regula-

minu Banku Modeli 3D lub Regulaminu Galerii Projektantów, a także wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych 

zgodnie ze wskazanymi Regulaminami oraz Polityką Prywatności. 

Użytkownicy Serwisu mogą przeglądać stronę Serwisu, zawarte w nim informacje oraz pobierać określoną w Regulaminach 

zawartość Serwisu, bez uprzedniego utworzenia Konta oraz podawania danych osobowych. 

Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości, że klikając w linki zamieszczone w Serwisie może zostać przekierowany do 

zewnętrznych stron internetowych administrowanych przez podmioty niezależne od CAD Projekt, w których proces gromadze-

nia i przetwarzania danych osobowych odbywa się poza kontrolą czy wpływem CAD Projekt.  

Jeśli użytkownik zdecyduje się na utworzenie Konta  w Serwisie, CAD Projekt może poprosić go o takie dane, jak imię, nazwi-

sko, adres e-mail, login, hasło, numer telefonu oraz informacje o produkcie pochodzącym z oferty CAD Projekt. Konto po-

zwala na zarządzanie treściami udostępnianymi w publicznej Galerii Użytkownika, gdzie Użytkownik może samodzielnie udo-

stępnić takie dane jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny oraz inne informacje, w tym 

zdjęcie Użytkownika. Użytkownicy udostępniają dane w Galerii Użytkownika na własną odpowiedzialność i powinni starannie 

rozważyć ryzyko związane z ich publikacją.  

W celu dokonania Zgłoszenia, Użytkownicy zostaną poproszeni o podanie takich danych jak imię i nazwisko oraz adres e-mail. 

Dane te są niezbędne w celu realizacji Zgłoszenia oraz komunikacji z Użytkownikiem w zakresie jego realizacji. 

CAD Projekt może gromadzić w ramach Serwisu dane osobowe użytkowników (np. imię, nazwisko, adres e-mail, dane kontak-

towe) w przypadku gdy bierze on udział w promocjach marketingowych prowadzonych w Serwisie, w grach lub konkursach. 

CAD Projekt może gromadzić dane osobowe użytkowników Serwisu kontaktujących się z działem obsługi użytkownika, które są 

niezbędne do realizacji wniosków oraz kontaktu z użytkownikiem. CAD Projekt może wykorzystać do kontaktu z Użytkownikiem 

jego dane podane w celu założenia Konta lub dokonania Zgłoszenia. 

http://www.uokik.gov.pl/
http://www.uokik.gov.pl/
mailto:biuro@cadprojekt.com.pl


 

 

Dane kontaktowe, za zgodą użytkownika Serwisu, wykorzystywane są również do przesyłania przez CAD Projekt informacji  

o Serwisie oraz oferowanych przez CAD Projekt produktach i usługach. Aby nie otrzymywać dalszych wiadomości marketingo-

wych od CAD Projekt, wystarczy skorzystać z łącza umieszczonego w każdej takiej wiadomości. 

CAD Projekt prosi o sprawdzanie, czy podane dane osobowe są dokładne i aktualne oraz o poinformowanie w przypadku ja-

kichkolwiek zmian. 

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia odpowiedzi na kierowane 

wnioski, rozpatrzenia skarg i reklamacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. 

CAD Projekt może wykorzystać zebrane dane osobowe w następujący sposób: 

• do prowadzenia swojego Serwisu oraz oferowania za jego pośrednictwem poszukiwanych informacji i usług, w tym 

materiałów do pobrania, promocji i konkursów, 

• do obsługi Użytkownika, w tym do zakładania i zarządzania Kontami, obsługi Zgłoszeń, udostępniania funkcjonalności 

Serwisu, 

• do korespondencji administracyjnej (np. w razie zapomnienia hasła), związanej ze świadczeniem usług, obsługą Użyt-

kownika,  

• do rozwiązywania problemów technicznych, 

• w badaniach wewnętrznych służących ulepszeniu Serwisu, produktów i usług CAD Projekt, 

• do wysyłania biuletynów informacyjnych i informacji marketingowych dotyczących produktów i usług CAD Projekt 

oraz ofert, produktów i usług od wybranych firm zewnętrznych, ale tylko w zakresie żądanym przez użytkownika lub 

dozwolonym przez prawo,  

• do egzekwowania przestrzegania Regulaminów, w tym do zapobiegania oszustwom i nadużyciom dokonywanym za 

pośrednictwem Serwisu oraz wykrywania tych oszustw i nadużyć. 

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku 

takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki 

prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów. 

Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów 

prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości, gdy jest to wymagane przepisami prawa lub gdy konieczna jest 

ochrona praw CAD Projekt lub innych osób przed nielegalnymi lub szkodliwymi działaniami. Dane osobowe Użytkowników 

mogą być przekazywane podmiotom trzecim za zgodą Użytkowników lub podmiotom zewnętrznym współpracującym z CAD 

Projekt, przy czym w takim wypadku podmioty te nie są uprawnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych 

użytkowników Serwisu, a jedynie do ich przetwarzania w imieniu CAD Projekt na zasadach określonych ogólnym rozporządze-

niu o ochronie danych oraz w niniejszej Polityce Prywatności. W ramach sprzedaży firmy lub restrukturyzacji działalności może 

dojść do przejścia danych osobowych użytkowników Serwisu na nowego właściciela. 

CAD Projekt wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych  

z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np.  

o regionie, z którego następuje połączenie) oraz mogą służyć do zapewnienia działania niektórych funkcjonalności Serwisu, 

przy czym dane te nie są łączone z danymi osobowymi użytkowników Serwisu. 

CAD Projekt gromadzi w ramach Serwisu dane za pomocą takich technologii jak pliki cookies, czyli  małych  plików tekstowych, 

przechowywanych na komputerze lub innym urządzeniu użytkownika w celu rejestracji jego aktywności online. Pliki cookies 

mogą być wykorzystywane w celu umożliwienia lepszej personalizacji Serwisu, udoskonalenia określonych aspektów jego wy-



 

 

korzystania oraz rejestracji działań prowadzonych online. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapi-

sywanie plików cookies zasadniczo nie uniemożliwia korzystania z Serwisu, może jednak spowodować pewne utrudnienia. 

Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa  Polityka Cookies zamieszczona na stronie Serwisu. 

CAD Projekt zapewnia realizację uprawnień Użytkowników wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.  Każdej 

osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ogra-

niczenia 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 (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

CAD Projekt podejmuje wszelkie racjonalnie uzasadnione działania mające na celu ochronę danych osobowych użytkowników 

Serwisu, zgodnie z wymogami przepisów  o ochronie danych osobowych. Oznacza to m.in. utworzenie odpowiednich zasad  

i procedur bezpieczeństwa oraz stosowaniu środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zabezpieczenie danych 

przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieuprawnionym wykorzystaniem. CAD Projekt zwraca uwagę na konieczność 

zachowania środków ostrożności przez Użytkownika, w szczególności  w zakresie przechowywania haseł do kont oraz ich nieu-

jawniania innym osobom. Jeśli hasło zostanie wykorzystane w nieuprawniony sposób lub dojdzie do innego zagrożenia bezpie-

czeństwa, należy natychmiast powiadomić CAD Projekt o takiej sytuacji. 

Aby nie otrzymywać dalszych wiadomości marketingowych od firmy CAD Projekt K&A, skorzystaj z łącza umieszczonego 

w każdej takiej wiadomości. 

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat przechowywanych przez CAD Projekt danych osobowych oraz  

sposobów ich przetwarzania użytkownik Serwisu może skontaktować się z CAD Projekt korzystając z adres e-mail:  

biuro@cadprojekt.com.pl 

http://www.cadprojekt.com.pl/polityka-cookies/
http://www.cadprojekt.com.pl/polityka-cookies/
http://www.cadprojekt.com.pl/polityka-cookies/
mailto:biuro@cadprojekt.com.pl


 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU BANKU MODELI 3D  

– POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ORAZ WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU 

W ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy z CAD Projekt (tj. dokonania Zgłoszenia) możesz od niej odstąpić bez podawania przy-

czyny. W celu zrezygnowania z umowy, poinformuj nas o swojej decyzji, wysyłając wiadomość na adres e-mail marketing@ca-

dprojekt.com.pl. Możesz także skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej. 

Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje gdy wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą (gdy Zdjęcie 

modelu zostało już opublikowane w Banku Modeli 3D). 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

CAD Projekt K&A Sp. z o. o. 

ul. Rubież 46 

61-612 Poznań 

[      ] 

Ja ……………………………………………………… niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy świadczenia usług w ramach Ser-

wisu CAD Projekt. Data zawarcia umowy to…………………………………… 

 


