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Stosowane w niniejszym dokumencie pojęcia mają następujące znaczenie: 
 

1) Artysta – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, jednostka organizacyjna 
bez osobowości prawnej, która posiada zdolność prawną na podstawie odrębnych 
przepisów lub osoba prawna, które założyły oraz utrzymują Konto w celu udostępnienia 
dostarczonych przez siebie Wzorów Produktów. Artysta nie jest konsumentem w 
rozumieniu przepisów obowiązującego prawa. 

2) Hasło - ciąg znaków m.in. alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w 
trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany przez Artystę/Użytkownika podczas 
procesu Rejestracji. 

3) Konto – zasoby teleinformatyczne w ramach Serwisu, do których dostęp 
Artysty/Użytkownika możliwy jest po dokonaniu przez niego jednorazowej Rejestracji oraz 
każdorazowym podaniu Nazwy i Hasła (logowanie). Za pośrednictwem Konta Artysta 
zamieszcza i udostępnia Użytkownikom Wzory Produktów. 

4) Merchant – Użytkownik, który zamieszcza i udostępnia należące do Artystów Wzory 
Produktów w ramach swojego Konta. 

5) Nazwa (login) – ciąg znaków m.in. alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji 
w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany przez Artystę/Użytkownika podczas 
procesu Rejestracji. 

6) Produkt – fizyczny egzemplarz utworu lub innego wytworu działalności ludzkiej m.in. 
grafiki, plakatu, obrazu, ilustracji lub zdjęcia jaki jest dostarczany Użytkownikowi przez 
Usługodawcę. 

7) Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez 
Artystę/Użytkownika Konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego 
udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Serwisu. Następuje w drodze akceptacji 
przez Artystę/Użytkownika formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron 
Serwisu, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza oraz naciśnięciu przez 
Artystę/Użytkownika odpowiedniego klawisza. Rejestracja jest skuteczna z momentem 
pozytywnej weryfikacji przez Usługodawcę co zostanie potwierdzone przesłaniem 
Artyście/Użytkownikowi drogą mailową potwierdzenia Rejestracji. 

8) Regulamin – niniejszy Regulamin. 
9) Serwis (www.displate.com, Displate) – serwis internetowy, który umożliwia Artystom 

udostępnianie Wzorów Produktów. 
10) Siła Wyższa - zdarzenie nadzwyczajne o charakterze zewnętrznym wobec Strony, 

niezależne od danej Strony, któremu Strona nie mogła zapobiec przy dołożeniu należytej 
staranności. 

11) Strony – w zależności od Umowy, której dotyczy Regulamin: Usługodawca i Artysta albo 

Usługodawca i Użytkownik. 
12) Umowa – umowa o świadczenie Usług jaka zostaje zawarta pomiędzy 

Artystą/Użytkownikiem, a Usługodawcą w momencie uzyskania przez 
Artystę/Użytkownika pierwszego dostępu do Konta po dokonaniu skutecznej Rejestracji. 
Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony. W przypadku Użytkowników nie 
posiadających Konta umowa o świadczenie Usług zawierana jest z momentem 
każdorazowego wejścia na stronę internetową Serwisu i rozwiązywana z momentem 
każdorazowego wyjścia ze strony internetowej Serwisu. Ponadto w przypadku umowy 
pomiędzy Artystą, a Usługodawcą Umowa obejmuje również świadczenie przez Artystę 
usług związanych z dostarczeniem Wzorów Produktów do Serwisu na warunkach 
określonych w Regulaminie. 

 

Warunki korzystania z serwisu www.displate.com 

http://www.displate.com/
http://www.displate.com/
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13) Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, na zasadach określonych w Regulaminie, 
która polega na: (a) zapewnieniu Artyście/Użytkownikowi Konta oraz innych 
funkcjonalności Serwisu oraz (b) zapewnieniu możliwości złożenia przez Użytkownika 
zamówienia na Produkt. 

14) Usługodawca – GWD CONCEPT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. 

Jerozolimskie 107 , zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie, Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000451277. 

15) Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994r., Nr 24, poz. 83, ze zm.). 
16) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r., Nr 144, poz. 1244 ze zm.). 
17) Użytkownik – (a) osoba fizyczna powyżej 18 roku życia (w przypadku osób w wieku 13- 

17 lat każda czynność w ramach Serwisu wymaga potwierdzenia jej prawnego opiekuna), 
(b) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, (c) jednostka organizacyjna bez 
osobowości prawnej, która posiada zdolność prawną na podstawie odrębnych przepisów 
lub (d) osoba prawna, która korzysta z Serwisu. 

18) Wzór Produktu – cyfrowa prezentacja Produktu w formie danych jakie są zamieszczane 
i udostępniane przez Artystę w ramach Konta. 

 

I. Postanowienia Ogólne. 

1.1.  Regulamin określa: (a) zasady korzystania przez Artystów oraz Użytkowników z Serwisu 
oraz świadczonych za jego pośrednictwem Usług, (b) warunki sprzedaży Produktów oraz 
(c) zasady świadczenia przez Artystów usług związanych z dostarczaniem Wzorów 
Produktów do Serwisu. 

 

II. Zakres i warunki korzystania z Serwisu. 

2.1. W ramach Serwisu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na 
warunkach określonych w Regulaminie. 

2.2. Korzystanie z Usługi możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system 
teleinformatyczny, z którego korzysta Artysta lub Użytkownik następujących minimalnych 
wymagań technicznych: 

(a) Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub 
(b) Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, 
Google Chrome w wersji 30 lub nowszej z włączona obsługą JavaScript i cookies, Safari 
5 lub nowsze z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Opera 20 lub nowsza z włączoną 
obsługą JavaScript i cookies, minimalna rozdzielczość ekranu 1200x 800 pikseli. 

2.3. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie wyłącznie w celu gromadzenia informacji 
związanych z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności w celu: 

a) utrzymania sesji Użytkownika/Artysty; 
b) dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkownika/Artysty; 
c) tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu oraz 
d) w celach marketingowych Usługodawcy. 

2.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji 
Usługi, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także 
odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a 
także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron. 

2.5. Usługodawcy przysługuje prawo okresowego zawieszenia świadczenia Usługi w Serwisie 
w stosunku do wszystkich lub niektórych Kont w związku z przeprowadzaniem 
niezbędnych  prac  konserwacyjnych.  Powyższe  będzie  dokonywane  po     uprzednim 
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powiadomieniu Artystów/Użytkowników (np. poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości 
na Konta i zawarcie komunikatu w Serwisie) oraz przez możliwie jak najkrótszy czas. 

2.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku ze świadczoną 
Usługą, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do 
stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi. 

III. Udostępnianie Wzorów Produktów oraz sprzedaż Produktów. 

 
Informacje dla Artysty. 
Informacje dla Merchanta. 
Informacje dla kupującego Produkty. 

 
3.1. Artysta zachowuje pełnię praw do Wzorów Produktów jakie zamieszcza w ramach Konta 

oraz w każdym momencie może usunąć Wzór Produktu z zasobów swojego Konta. 
Zamówienia Użytkowników na Produkty oparte na Wzorach Produktów danego Artysty, 
które zostały złożone przed usunięciem Wzoru Produktu zostaną zrealizowane. 

3.2. Wzór Produktu nie będzie wyświetlany w ramach Konta, jeżeli plik lub zdjęcie ze Wzorem 
Produktu nie będzie spełniało następujących parametrów technicznych: 

a) JPG do 20MB. Krótszy bok Wzoru Produktu musi mieć min. 2800px. 
b) Zalecane proporcje pracy 1.4 : 1 (np. 4200 x 3000px). 
c) Artysta musi być właścicielem obrazu. 
d) Wzór produktu nie może zawierać logotypów, ramki oraz znaków wodnych. 

3.3. Artysta zobowiązuje się również wykonywać wszelkie spoczywające na nim obowiązki 
podatkowe jakie są związane z prowadzoną przez niego w ramach Serwisu działalnością. 

3.4. Zamieszczając Wzór Produktu w ramach Konta Artysta wyraża zgodę na podjęcie przez 
Usługodawcę oraz jego podwykonawców, w zakresie Wzoru Produktu oraz jego 
opracowań (w całości lub części), czynności niezbędnych do wykonania Produktu oraz 
wprowadzenia go do obrotu. 

3.5. Ponadto Artysta wyraża zgodę na: 

a) wykorzystywanie przez Usługodawcę i współpracujące z nim podmioty Wzoru 
Produktu lub jego opracowania (w całości lub części), a także zdjęć samego Produktu 
wyłącznie w celach promocyjnych Serwisu lub Artysty (w Internecie, prasie i telewizji 
lub w trakcie pokazów i wystaw); 

b) wykorzystywanie przez Użytkownika (Merchant) Wzoru Produktu lub jego 
opracowania (w całości lub części), a także zdjęć samego Produktu w ramach Konta 
Użytkownika (Merchant). 

3.6. Konta bezpłatne pozwalają na zamieszczanie, w ramach ich zasobów, do 10 Wzorów 
Produktów tygodniowo. W sumie liczba Wzorów Produktów nie może przekroczyć, w 
ramach jednego Konta, liczby 250. W przypadku przekroczenia tej liczby przez okres 
więcej niż jednego miesiąca, może być wymagane wykupienie u Usługodawcy innej opcji 
Konta. Ponadto przekroczenie w/w liczby może spowodować wyświetlanie się tylko części 
Wzorów Produktów. 

3.7. Artysta może wykupić Konto Premium. Zasady korzystania z Konta Premium są dostępne 
tutaj. O wszelkich zmianach w/w zasad Artysta, który wykupił Konto Premium będzie 
informowany w trybie opisanym w punkcie 10.4. poniżej. Konta Premium pozwalają na 
zamieszczanie, w ramach ich zasobów, nieograniczonej liczby Wzorów Produktów 
tygodniowo. W sumie liczba Wzorów Produktów nie może przekroczyć, w ramach jednego 
Konta, liczby 10, 000. W przypadku przekroczenia tej liczby przez okres więcej niż jednego 
miesiąca, mogą być nałożone określone ograniczenia funkcjonalności Serwisu. Kwota z 
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tytułu wykupienia Konta Premium nie podlega zwrotowi w przypadku dokonania już 
jego uruchomienia (upgrade). 

3.8. Z tytułu należytego i zweryfikowanego przez Usługodawcę świadczenia przez Artystę 
usług w zakresie dostarczania Wzorów Produktów do Serwisu, Usługodawca zobowiązuje 
się zapłacić Artyście (na jego żądanie wyrażone poprzez naciśnięcie funkcji request 
payment) wynagrodzenie ustalane zgodnie z następującymi zasadami: podstawę do 
rozliczeń stanowić będzie cena netto sprzedaży Produktu opartego na Wzorze Produktu 
dostarczonym przez danego Artystę. Cena ustalana jest przez Usługodawcę. Wysokość 
wynagrodzenia należnego Artyście jest podawana na stronie Serwisu (zobacz tutaj). O 
wszelkich zmianach w/w wynagrodzenia Artysta będzie informowany w trybie opisanym w 
punkcie 10.4. poniżej. Do rozliczeń pomiędzy Artystą, a Usługodawcą będzie dochodzić 
tylko wtedy jeżeli zostanie przekroczona kwota podana na stronie Serwisu (zobacz tutaj). 
Rozliczenie nastąpi do 45 dni od dnia osiągnięcia powyższej kwoty. O wszelkich 
zmianach wysokości w/w kwoty Artysta będzie informowany w trybie opisanym w punkcie 
10.4. poniżej. W ramach powyższych rozliczeń nie uwzględnia się wynagrodzenia z 
tytułu sprzedaży tych Produktów, które zostały zwrócone przez Użytkownika (na 
podstawie reklamacji lub odstąpienia od umowy). Nie jest również rozliczane 
wynagrodzenie z tym Artystą, który naruszył Regulamin. Ponadto Usługodawca 
zastrzega sobie prawo do potrącenia określonych kwot lub wstrzymania rozliczeń 
(w całości lub w części) w przypadku konieczności uiszczenia przez Usługodawcę 
należnych podatków i innych wymaganych przez prawo opłat administracyjnych 
(np. VAT). Powyższe wynagrodzenie Artysty pokrywa wszelkie roszczenia Artysty 
jakie może on posiadać podczas/w związku/w wyniku współpracy z Serwisem. 
 
W momencie wypłaty, Artysta zobowiązuje się dostarczyć podstawowe i aktualne dane dla 
celów identyfikacyjnych. System zweryfikuje podane dane w ciągu 72 godzin. W 
przypadku braku dostarczenia lub dostarczenia nieprawidłowych danych, Usługodawca 
zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności do czasu otrzymania prawidłowych 
danych. 
 
Gdy łączna kwota wypłat osiągnie 10.000 USD, Artysta zobowiązuje się dostarczyć 
Usługodawcy certyfikat rezydencji podatkowej. Certyfikat ten potwierdza, że Wykonawca 
płaci podatki w kraju, który je wydał. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zażądania 
ważnego certyfikat rezydencji podatkowej w przypadku jego wygaśnięcia. 
 

3.9. Z tytułu świadczenia usług związanych z udostępnianiem Wzorów Produktu w ramach 
własnego Konta, Usługodawca zobowiązuje się zapłacić Użytkownikowi (Merchantowi) (na 
jego żądanie wyrażone poprzez naciśnięcie funkcji request payment) wynagrodzenie 
ustalane zgodnie z następującymi zasadami: podstawę do rozliczeń stanowić będzie cena 
netto sprzedaży Produktu opartego na Wzorze Produktu udostępnionym przez 
Użytkownika (Merchanta). Cena ustalana jest przez Usługodawcę. Wysokość 
wynagrodzenia należnego Użytkownikowi (Merchantowi) jest podawana na stronie 
Serwisu (zobacz tutaj). O wszelkich zmianach w/w wynagrodzenia Użytkownik będzie 
informowany w trybie opisanym w punkcie 10.4. poniżej. Do rozliczeń pomiędzy 
Użytkownikiem (Merchantem), a Usługodawcą będzie dochodzić tylko wtedy jeżeli 
zostanie przekroczona kwota podana na stronie Serwisu (zobacz tutaj). Rozliczenie 
nastąpi do 45 dni od dnia osiągnięcia powyższej kwoty. O wszelkich zmianach wysokości 
w/w kwoty Użytkownik (Merchant) będzie informowany w trybie opisanym w punkcie 10.4. 
poniżej. W ramach powyższych rozliczeń nie uwzględnia się wynagrodzenia z tytułu 
sprzedaży tych Produktów, które zostały zwrócone przez kupującego (na podstawie 
reklamacji lub odstąpienia od umowy). Nie jest również rozliczane wynagrodzenie z tym 
Użytkownikiem (Merchantem), który naruszył Regulamin. Ponadto Usługodawca 
zastrzega sobie prawo do potrącenia określonych kwot lub wstrzymania rozliczeń (w 
całości lub w części) w przypadku konieczności uiszczenia przez Usługodawcę należnych 
podatków i innych wymaganych przez prawo opłat administracyjnych (np. VAT). Powyższe 
wynagrodzenie Użytkownika (Merchanta) pokrywa wszelkie roszczenia Użytkownika 
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(Merchanta) jakie może on posiadać podczas/w związku/w wyniku współpracy z 
Serwisem. 
 
W momencie wypłaty, Artysta zobowiązuje się dostarczyć podstawowe i aktualne dane dla 
celów identyfikacyjnych. System zweryfikuje podane dane w ciągu 72 godzin. W 
przypadku braku dostarczenia lub dostarczenia nieprawidłowych danych, Usługodawca 
zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności do czasu otrzymania prawidłowych 
danych. 

Gdy łączna kwota wypłat osiągnie 10.000 USD, Artysta zobowiązuje się dostarczyć 
Usługodawcy certyfikat rezydencji podatkowej. Certyfikat ten potwierdza, że Wykonawca 
płaci podatki w kraju, który je wydał. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zażądania 
ważnego certyfikat rezydencji podatkowej w przypadku jego wygaśnięcia. 

3.10. Umowa sprzedaży Produktu zostaje zawarta wraz z momentem naciśnięcia przez 
Użytkownika funkcjonalności oznaczonej w ramach ścieżki zakupowej jako „CHECK 
OUT”, a w przypadku płatności z wykorzystaniem systemu PAYPAL przez naciśnięcie 
funkcjonalności oznaczonej jako „Zapłać teraz”. Umowa nie obowiązuje w przypadku 
braku uiszczenia faktycznej płatności. Umowa może zostać zawarta tylko i wyłącznie za 
pośrednictwem Serwisu tj. z wykorzystaniem jego funkcjonalności. Przedmiot umowy 
zostanie określony na ostatnim etapie ścieżki zakupowej. Usługodawca ma obowiązek 
dostarczyć Produkt bez wad prawnych i fizycznych. 

3.11. Użytkownik może odstąpić od umowy sprzedaży Produktu jaka została zawarta z 
Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu, bez podawania przyczyny, składając stosowne 
oświadczenie w terminie 100 dni (słownie: sto dni). Wskazany powyżej termin liczony jest 
od dnia, w którym nastąpiło objęcie Produktu w posiadanie przez Użytkownika. 
Użytkownik nie ponosi kosztów odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu z 
zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży 
Produktu Użytkownik ponosi następujące koszty:: (a) koszt zwrotu Produktu (zwrotnej 
przesyłki); (b) jeżeli Użytkownik wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy 
zwykły sposób dostarczenia dostępny w Serwisie, Usługodawca nie jest zobowiązany do 
zwrotu Użytkownikowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Odstąpienie jest 
możliwe jeżeli zawarty w Produkcie system jego montowania nadal funkcjonuje. 

3.12. Usługodawca zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktu, 
zwrócić Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności przy użyciu takiego 
samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, z zastrzeżeniem że Usługodawca jest 
uprawniony do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Użytkownika do 
chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu jego 
odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jednocześnie 
Usługodawca zastrzega, że po upływie 60 dni od dokonania płatności przez Użytkownika 
niezależni operatorzy płatności mogą zatrzymać, w myśl swoich regulaminów, określoną 
część uiszczonej kwoty. 

3.13. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktu został umieszczony na 
stronie internetowej Serwisu (kliknij tutaj, aby pobrać dokument). 

3.14. Dostarczenie Produktu zostanie zrealizowane nie później niż w terminie 30 (słownie 
trzydziestu) dni roboczych licząc od dnia, w którym otrzymano wynagrodzenie za Produkt. 

3.15. Produkty są dostarczane przesyłką kurierską. . Ewentualne koszty dodatkowe, a w 
szczególności koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane w czasie składania 
zamówienia. Zamówione Produkty mogą zostać dostarczone przez Usługodawcę w 
następujących krajach: Argentyna, Australia, Austria, Belgia, Brazylia, Bułgaria, 
Kanada, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, 
Włochy, Japonia, Łotwa, Litwa, Luxemburg, Malta, Meksyk, Monako, Holandia, 
Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Rosja, Słowacja, Słowenia, Korea 
Południowa, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Wielka Brytania, 
Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. W zależności od kierunku dostawy, może 
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wystąpić konieczność poniesienia dodatkowych opłat celnych. Ich wysokość jest 
uzależniona od przepisów jakie obowiązują w danym państwie. Jakiekolwiek koszty 
związane z opłatami celnymi ponosi Użytkownik, który zakupił dany Produkt. 

3.16. Płatność za Produkty może zostać dokonana z wykorzystaniem metod wskazanych na 
początku procesu składania zamówienia. Cena Produktu powinna zostać uiszczona przez 
Użytkownika niezwłocznie wraz ze złożeniem zamówienia na dany Produkt. Wszystkie 
płatności dokonywane są w USD według kursu obowiązującego w banku obsługującym 
Użytkownika. 

3.17. Ewentualne reklamacje w zakresie niezgodności Produktu z umową sprzedaży Produktu 
Użytkownik może zgłaszać na adres: support@displate.com. Reklamacja zostanie 
rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie jednego (1) miesiąca od dnia jej doręczenia. 
Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany o rezultatach jej rozpatrzenia. 

3.18. Użytkownikowi będącemu konsumentem z Rzeczypospolitej Polskiej przysługuje prawo 
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (a) poprzez działania mediacyjne 
wojewódzkich inspektorów inspekcji handlowej, (b) przed stałymi polubownymi sądami 
konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej. 

3.19. Działania mediacyjne określone w ust. 18 a) powyżej są dostępne po złożeniu wniosku 
przez konsumenta do właściwego wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej. 

3.20. Stałe polubowne sądy konsumenckie określone w ust. 18 b) powyżej są dostępne poprzez 
złożenie wniosku przez konsumenta o rozpatrzenie sporu przez właściwy stały polubowny 
sąd konsumencki. 

3.21. Użytkownikowi będącemu konsumentem z Rzeczypospolitej Polskiej przysługuje również 
prawo zwrócenia się do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów w celu 
wystąpienia przez niego do przedsiębiorcy w sprawach ochrony praw i interesów 
konsumentów. 

3.22. Instrukcję montowania Produktów można pobrać tutaj. 
 

IV. Rejestracja Konta. 

4.1. W trakcie Rejestracji Artysta/Użytkownik dokonuje czynności, na które składa się: 

4.1.1. potwierdzenie, że zapoznał się on z treścią Regulaminu oraz że akceptuje on jego 
postanowienia, 

4.1.2. wypełnienie formularza dostępnego na stronie Serwisu, 

4.1.3. podanie Nazwy, Hasła oraz adresu e-mail, który wymaga potwierdzenia poprzez 
naciśnięcie na link (odniesienie) zawarty w treści wiadomości wysłanej pod ten 
adres przez Usługodawcę, 

4.1.4. uzyskanie dostępu do Konta z wykorzystaniem Nazwy oraz Hasła. 

4.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do incydentalnej weryfikacji Rejestracji oraz Artysty. 
Dopiero wraz z otrzymaniem przez Artystę, na podany przez niego adres e-mail, 
potwierdzenia pozytywnej weryfikacji Rejestracji może ona zostać uznana za skuteczną. 

4.3. Po dokonaniu skutecznej Rejestracji Artysta/Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta, który 
jest każdorazowo zapewniany przez Usługodawcę po wpisaniu Hasła i Nazwy. 

4.4. W trakcie Rejestracji, jak również podczas korzystania z Usługi, Artysta/Użytkownik 
zobowiązany jest do: 

4.4.1. podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie 
wprowadzających w błąd oraz nie naruszających praw osób trzecich, 

4.4.2. aktualizacji podanych w formularzu rejestracyjnym, niezwłocznie po każdej 
zmianie tych danych. Aktualizacji danych dokonuje się w ramach Konta. 

4.4.3. zachowania w tajemnicy Hasła oraz nieudostępniania go innym osobom. 

mailto:support@displate.com
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4.5. Artysta/Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie 
danych, jak również za wybór Nazwy oraz Hasła, w tym również odpowiedzialność za 
ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z wyborem Nazwy i Hasła. 
Artysta/Użytkownik ponosi również wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem 
innym osobom swojego Hasła. 

4.6. Każda osoba, która dokonuje Rejestracji w imieniu posiadającej zdolność prawną 
jednostki organizacyjnej (np. spółki jawnej, spółki komandytowej) lub osoby prawnej (np. 
sp. z o.o., spółki akcyjnej) jak również w imieniu spółki cywilnej oświadcza, że jest w pełni 
uprawniona do zawarcia Umowy w imieniu i na rzecz w/w jednostki organizacyjnej lub 
osoby prawnej lub spółki cywilnej. 

V. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie Usług. 

5.1. Każda ze Stron jest uprawniona wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez 
podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed 
wypowiedzeniem Umowy. Nie istnieje minimalny okres, przez który Umowa nie może być 
wypowiedziana. Wszystkie zamówienia Użytkowników na Produkty oparte na Wzorach 
Produktów danego Artysty jakie zostały złożone przed rozwiązaniem Umowy będą 
realizowane. 

5.2. Usługodawca, chcąc wypowiedzieć Umowę,, poinformuje o tym Artystę/Użytkownika na 
adres e-mail podany przez Artystę/Użytkownika podczas Rejestracji. 

5.3. Artysta/Użytkownik wypowiada Umowę, , poprzez samodzielne usunięcie Konta, 
polegające na złożeniu, w ramach panelu administracyjnego Konta, dyspozycji jego 
usunięcia. . 

5.4. Usługodawca jest także uprawniony wypowiedzieć Umowę Artyście/Użytkownikowi ze 
skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Artystę/Użytkownika, 
odpowiednio, co najmniej jednego z następujących punktów Regulaminu:  4.6., 6.1., 6.2., 
7.1. jak również w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności, o których 
mowa w punktach: 7.5.1. – 7.5.2. Regulaminu. W takim przypadku Konto zostanie 
usunięte niezwłocznie po przesłaniu Artyście/Użytkownikowi zawiadomienia o 
wypowiedzeniu Umowy z zastrzeżeniem zachowania przez Strony praw nabytych. W 
przypadku jednak wypowiedzenia Umowy Artyście, Usługodawca zastrzega sobie prawo 
do wstrzymania realizacji tych zamówień Użytkowników na Produkty jakie zostały oparte 
na Wzorach Produktów tego Artysty oraz złożone przed dniem wypowiedzenia. Artysta 
zrzeka się w związku z tym jakichkolwiek roszczeń wobec Usługodawcy. 

 
 

VI. Zgodność Wzorów Produktów z prawem oraz zgłaszanie potencjalnych naruszeń. 

 
6.1. Artysta oświadcza i gwarantuje, że: 

a) dysponuje (np. jest właścicielem, licencjobiorcą, dzierżawcą) autorskimi prawami 
majątkowymi, prawami pokrewnymi, prawami do wykorzystania wizerunku oraz 
prawami własności przemysłowej (np. prawo do znaku towarowego) lub innymi 
niezbędnymi prawami do Wzorów Produktów , w takim zakresie jaki umożliwia 
realizację Umowy oraz modyfikację, rozwijanie i rozszerzanie Produktów w Serwisie, a 
także korzystanie z nich przez Użytkowników w sposób zgodny z przepisami 
obowiązującego prawa oraz bez naruszania praw osób trzecich; 

b) jest w pełni uprawniony do zawarcia niniejszej Umowy do czego nie jest wymagana 
zgoda ani akceptacja żadnej osoby trzeciej (a jeżeli jest wymagana to została już 
udzielona); 

c) Wzory Produktów nie naruszają przepisów obowiązującego prawa oraz praw osób 
trzecich, a także 

d) udostępniane Wzory Produktów nie zawierają żadnych wad prawnych lub fizycznych, 
błędów lub usterek. W przeciwnym wypadku Artysta niezwłocznie podejmie wszelkie 
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dopuszczalne prawem działania w celu naprawienia tego stanu rzeczy , a w razie 
braku obiektywnej możliwości jego naprawienia, pokryje Usługodawcy poniesioną 
przez Usługodawcę  z tego tytułu szkodę. 

6.2. W szczególności zabronione jest zamieszczanie w ramach Serwisu Wzorów Produktów, 
komentarzy, opisów, treści oraz Konta, które: 

a) naruszałyby jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa Usługodawcy, Artystów 
lub Użytkowników (np. byłyby obraźliwe bądź stanowiłyby lub mogłyby być uznane za 
groźbę skierowaną do innych osób); 

b) naruszałyby przepisy obowiązującego prawa; 

c) zawierałyby treści naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów, 
obscenicznych obrazów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe); 

d) służyłyby promocji towarów lub usług podmiotów konkurencyjnych 
wobec Usługodawcy; 

e) naruszałyby tajemnicę przedsiębiorstwa lub Ustawę o ochronie danych osobowych; 

f) naruszałyby inne, niż wymienione powyżej, przepisy obowiązującego prawa; 

g) naruszałyby w inny sposób postanowienia Regulaminu, normy społeczne lub 
obyczajowe (np. zawierały treści propagujące przemoc, treści o charakterze 
pornograficznym, nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, 
naruszające uczucia religijne). 

Ochrona praw własności intelektualnej oraz innych praw osób trzecich. 

6.3. Oświadczenie Usługodawcy: Serwis jest społecznością opartą na szacunku dla Artystów 
oraz przysługujących im praw własności intelektualnej jak również praw przysługujących 
innym osobom trzecim. . Usługodawca stosuje politykę zero tolerancji wobec 
jakichkolwiek naruszeń praw własności intelektualnej. . Z tego też powodu przypominamy 
o tym Artystom za każdym razem gdy zawierają oni swoje Wzory Produktów w ramach 
zasobów Serwisu. . Artyści są również zobowiązani do zawierania w ramach zasobów 
Serwisu tylko takich Wzorów Produktów, które w żaden sposób nie naruszają autorskich 
praw majątkowych, autorskich praw osobistych, prywatności lub jakichkolwiek innych praw 
osób trzecich jak również orzeczeń sądowych i decyzji odpowiednich organów. . Kradzież 
rezultatów cudzej pracy jest nie tylko sprzeczna z prawem ale stanowi zaprzeczenie celu 
dla jakiego powstał Serwis oraz zasad jakie leżały u jego podstaw. 

6.4. W przypadku powzięcia przez Artystę, Użytkownika lub jakąkolwiek osobę trzecią 
informacji o fakcie zamieszczenia w ramach Serwisu Wzorów Produktów, komentarzy, 
opisów lub innych treści naruszających postanowienia Regulaminu, prawa osób trzecich 
lub przepisy obowiązującego prawa, Artysta, Użytkownik lub dana osoba trzecia powinna 
niezwłocznie zgłosić taki fakt, kontaktując się z Serwisem pod adresem 
abuse@displate.com lub za pośrednictwem dostępnej w ramach Serwisu 
funkcjonalności „REPORT” (opcja dostępna tylko dla zarejestrowanych 
Użytkowników). Szczegółowa instrukcja Zgłoszenia naruszenia została również zawarta 
w ramach Serwisu na stronie. 

6.5. W treści Zgłoszenia naruszenia przesyłanego na adres abuse@displate.com, o którym 
mowa powyżej należy podać co najmniej dane podmiotu dokonującego ww. zgłoszenia (w 
tym pełne dane kontaktowe), określić charakter naruszenia oraz wskazać Wzór/Wzory 
Produktu/ów, komentarze, opisy lub inne treści których dane Zgłoszenie naruszenia ma 
dotyczyć w sposób możliwy na ich identyfikację w ramach Serwisu (tj. wskazać konkretne 
odesłania internetowe – linki). Powyższe zgłoszenie powinno również zostać opatrzone 
własnoręcznym albo elektronicznym podpisem dokonującego zgłoszenie albo jego 
pełnomocnika (w takim przypadku należy dołączyć dokument pełnomocnictwa). 

6.6. Użytkownik w żadnym stopniu nie jest uprawniony do zwielokrotniania, utrwalania, 
publicznego udostępniania ani jakiegokolwiek innego korzystania ze Wzorów Produktów. 
Powyższe nie dotyczy przypadków wskazanych wprost w Regulaminie np. Merchanta. 

mailto:abuse@displate.com
https://displate.com/about-copyright
mailto:abuse@displate.com
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6.7. Usługodawca zastrzega, że w żaden sposób nie sprawdza, nie monitoruje oraz nie 
weryfikuje (uprzednio, na bieżąco lub następczo) Wzorów Produktów pod kątem ich 
zgodności z prawem, Regulaminem lub możliwości naruszania w ich treści praw osób 
trzecich. W przypadku jednak otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania 
wiarygodnej (zob. ust. 4 i 5 powyżej) wiadomości o bezprawnym charakterze Wzorów 
Produktów lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych 
Wzorów. 

VII. Zasady korzystania z Serwisu. 
 
7.1. Artysta/Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do: 

7.1.1. korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności 
poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, 

7.1.2. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub/i umieszczanie w Serwisie nie 
zamówionej informacji handlowej; kilkukrotna Rejestracja Artysty/Użytkownika w Serwisie; 
korzystanie z Kont innych Artystów/Użytkowników lub udostępnianie swojego Konta innym 
Artystom/Użytkownikom; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych 
mających na celu wejście w posiadanie Haseł innych Artystów/Użytkowników, 

7.1.3. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Artystów/Użytkowników oraz dla 
Usługodawcy i z poszanowaniem przysługujących im praw, 

7.1.4. utrzymywania w poufności Hasła oraz dołożyć najwyższej staranności w celu 
uniemożliwienia osobom trzecim wejście w posiadanie Hasła. 

7.2. Konta nie użytkowane przez okres dłuższy niż trzy (3) miesięcy od ostatniego 
zalogowania, mogą zostać usunięte bez uprzedniego powiadomienia. 

7.3. Artysta/Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane w ramach 
Serwisu przy pomocy ważnej Nazwy oraz Hasła. 

7.4. Artysta/Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym 
przypadku naruszenia jego praw do Nazwy lub/i Hasła, jak również o jakimkolwiek 
przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności 
naruszenia zasad związanych z zamieszczaniem w Serwisie Wzorów Produktów. 

7.5. Niezależnie od innych uprawnień opisanych w Regulaminie Usługodawca może 
pozbawić Artystę/Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu (blokując lub 
usuwając jego Konto), jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub 
całości zasobów Serwisu lub Usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem 
natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia przez Artystę/Użytkownika 
niniejszego Regulaminu, w szczególności gdy Artysta/Użytkownik: 

7.5.1. podał w trakcie Rejestracji w Serwisie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub 
nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, 

7.5.2. dopuści się innych zachowań, które są sprzeczne z celami utworzenia Serwisu lub 
godzące w dobre imię Usługodawcy. 

7.6. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Serwisu, nie może dokonać 
powtórnej Rejestracji w Serwisie bez uprzedniej zgody Usługodawcy. 

 

VIII. Reklamacje. 

8.1. W trakcie korzystania z Usługi Artysta/Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie 
powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w 
funkcjonowaniu Serwisu oraz o niewłaściwej jakości Usługi. 

8.2. Nieprawidłowości, usterki lub przerwy w funkcjonowaniu Usługi lub niewłaściwą ich jakość 
Artysta/Użytkownik może zgłaszać na adres: support@displate.com 

8.3. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca umożliwia: 

a) uzyskiwanie informacji o Serwisie, 

mailto:support@displate.com
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b) przyjmowanie zgłoszeń, o których mowa w 8.2. powyżej 

c) pomoc w dokonywaniu przez Artystę/Użytkownika Rejestracji, 

d) złożenie reklamacji. 

8.4. W przypadku jakiejkolwiek niezgodności Usługi z Regulaminem Użytkownik jest 
uprawniony złożyć reklamację na adres: support@displate.com. Reklamacja zostanie 

rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie jednego (1) miesiąca od dnia jej doręczenia. 
Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany o rezultatach jej rozpatrzenia. 

8.5. Reklamacja może być złożona pisemnie lub przy wykorzystaniu innych środków 
porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną, o ile nie stoją temu na 
przeszkodzie techniczne możliwości. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w 
Konto Artysty/Użytkownika, w zakresie koniecznym dla usunięcia zakłócenia lub problemu 
w funkcjonowaniu Konta lub Serwisu. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu 
reklamacji do Usługodawcy. 

 

IX. Odpowiedzialność. 

9.1. Artysta zobowiązuje się ponosić wyłączną odpowiedzialność za Wzory Produktów. Artysta 
zobowiązuje się również do zaspakajania wszelkich roszczeń z tytułu naruszenia praw lub 
dóbr osobistych osób trzecich, które są związane z udostępnianiem Wzorów Produktów. 

9.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za: (a) zgodność Wzorów Produktów z 
przepisami obowiązującego prawa; (b) ewentualne wady prawne i fizyczne Wzorów 
Produktów, zawarte w nich błędy lub usterki, a także (c) jakiekolwiek naruszenie przez 
Wzór Produktu niniejszego Regulaminu. 

9.3. Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Artysty jest ograniczona do wartości 
wynagrodzenia jakie Artysta otrzymał z tytułu wykonywania Umowy ( według stanu na 
dzień nastąpienia zdarzenia powodującego wystąpienie przez Artystę z roszczeniem 
wobec Usługodawcy). 

9.4. Usługodawca nie zapewnia oraz nie gwarantuje Artyście żadnej kwoty wynagrodzenia 
oraz tego, że inny Artysta nie udostępni Użytkownikom Produktu konkurencyjnego. 

9.5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za: 

a) problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie 
komputerowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, 
z którego korzysta Artysta/Użytkownik, a które uniemożliwiają Artyście/Użytkownikowi 
korzystanie z Serwisu i oferowanej za jego pośrednictwem Usługi; 

b) utratę, w ramach Konta, Wzorów Produktów spowodowaną awarią sprzętu, systemu 
lub też innymi okolicznościami z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy; 

c) niedostępność Serwisu z powodu Siły Wyższej; 

d) treść reklam zamieszczanych w Serwisie przez podmioty trzecie; 

e) sposób korzystania ze Wzorów Produktów oraz Produktów przez Użytkowników (np. 
naruszanie praw autorskich Artysty lub osoby trzeciej przez Użytkowników), w tym 
związane z tym ewentualne szkody Użytkownika, osoby trzeciej lub Artysty; 

f) skutki nieprawidłowego montażu/korzystania z Produktów przez Użytkownika lub 
osobę trzecią i związane z tym ewentualne szkody. 

9.6. Artysta/Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności 
pomiędzy wykorzystywanym przez siebie, w celu korzystania z Usługi, sprzętem 
komputerowym i systemem teleinformatycznym, a Serwisem; 

 
 

9.7. W przypadku gdy w wyniku umieszczenia przez Artystę w ramach Serwisu Wzoru 
Produktu dojdzie do naruszenia przepisów obowiązującego prawa lub praw osób 
trzecich, w tym m.in. uprawnionych z tytułu autorskich praw majątkowych lub praw 
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pokrewnych lub praw własności przemysłowej przez Artystę lub Usługodawcę 
działającego w zaufaniu do oświadczeń Artysty złożonych poprzez akceptację niniejszego 

Regulaminu, Artysta jest zobowiązany do pełnego pokrycia szkody poniesionej w 
związku z tym naruszeniem przez Usługodawcę. 

 

X. Postanowienia końcowe. 

10.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Artystą zostają poddane sądom 
właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy. 

10.2. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany 
prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność 
pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia 
zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i 
całego niniejszego Regulaminu. 

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy 
prawa obowiązującego na terytorium RP. 

10.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym 
czasie. W takim przypadku Usługodawca poinformuje o zmianie Artystę/Użytkownika w 
treści wiadomości jaka zostanie przesłana na Konto Artysty/Użytkownika lub jego adres e-
mail. W razie braku wypowiedzenia Umowy przez Artystę/Użytkownika, w trybie 
przewidzianym w Regulaminie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu zmiany 
Regulaminu uważa się, że zmiana została zaakceptowana. 

10.5. Aktualna treść Regulaminu w języku polskim jest publikowana tutaj w sposób 
umożliwiający jego przechowywanie (utrwalanie) i wielokrotne odtwarzanie w zwykłym 
toku czynności. 

10.6. Strony wyłączają stosowanie „Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach 
międzynarodowej sprzedaży towarów.” 

10.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 09.05.2015 r. 

https://displate.com/files/regulamin_displate.pdf

