Ogólne warunki korzystania z usługi tapetomat.com
Ostatnia aktualizacja 25 maja 2019 r.
Niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania („ Ogólne Warunki ”) wraz z wszelkimi
obowiązującymi Warunkami Dodatkowymi oraz warunkami zakupu fotografii i dzieł
wektorowych (łącznie zwane „ Warunki ”) regulują korzystanie z naszej strony
internetowej, obsługi klienta i usług takich jak wytwarzanie produktów spersonalizowanych
oraz (zwane łącznie „Usługami” ) i oprogramowanie, które uwzględniamy w ramach Usług,
a także wszelkie aplikacje, pliki przykładowych plików i zawartości (zdefiniowane poniżej),
skrypty, kod źródłowy, zbiory fotografii prac wektorowych artystycznych, zestawy dzieł z
banków obrazów Adobestock i Pattern design, instrukcji i powiązaną dokumentację , panele
administracyjne sklepów partnerskich, administratora i paneli artystów
(łącznie „Oprogramowanie ” ). Jeśli zawarłeś z nami inną umowę dotyczącą określonych
Usług lub Oprogramowania, wówczas warunki umowy OW mają pierwszeństwo, w
szczególności gdy indywidualne warunki są sprzeczne sprzeczne z Warunkami.
Aby mieć indywidualne konto na portalu tapetomat.com , musisz mieć ukończone 18 lat.
1. Twoja umowa z TAPETOMAT.COM.
1.1 Wybór prawa i podmiotu zamawiającego. Jeśli mieszkasz w Unii Europejskiej czy
poza terenem krajów UE, Twoja umowa (Warunki) ze sklepem internetowym podlega
prawu obowiązującemu na terenie kraju gdzie zlokalizowany jest sklep internetowy
(patrz zakładka KONTAKT).
1.2 Dodatkowe warunki . Usługi i Oprogramowanie są licencjonowane, a nie sprzedawane
partnerom handlowym, klientom, współpracującym artystom i innym użytkownikom a także
mogą podlegać jednemu z poniższych dodatkowych warunków („ Warunki
dodatkowe ”). W przypadku jakiegokolwiek konfliktu między warunkami Ogólnych
warunków a Warunkami dodatkowymi, warunki dodatkowe obowiązują w odniesieniu do tej
Usługi lub Oprogramowania. Dodatkowe warunki mogą ulec zmianie.
2. Prywatność.
2.1 Prywatność. Informacje o tym, jak zbieramy, wykorzystujemy, dzielimy się lub
przetwarzamy w inny sposób informacje o Tobie, znajdziesz w naszej Polityce prywatności
(oddzielny dokument).
2.2 Informacje o wykorzystaniu aplikacji desktopowych. Masz możliwość podzielenia się
z nami informacjami na temat korzystania z naszych aplikacji na komputery stacjonarne.
Opcja ta jest domyślnie włączona, a informacje są powiązane z Twoim kontem
tapetomat.com. Informacje te pozwalają nam zapewnić bardziej spersonalizowane wrażenia i
pomagają nam ulepszać jakość produktów i funkcji.
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2.3 Nasz dostęp do Twoich treści . Tam, gdzie jest to możliwe, będziemy mieć dostęp,
przeglądać lub słuchać Twoich Treści
3. Korzystanie z usług i oprogramowania.
3.1 Licencja . Z zastrzeżeniem przestrzegania Warunków i prawa, użytkownik może
uzyskiwać dostęp do Usług i Oprogramowania oraz korzystać z nich.
3.2 Własność intelektualna Tapetomat.com i innych wspierających nas organizacji.
My (i nasi licencjodawcy) pozostajemy wyłącznym właścicielem wszystkich praw, tytułów i
udziałów w Usługach lub Oprogramowaniu. Z wyjątkiem przypadków określonych w
Warunkach, nie udzielamy Użytkownikowi żadnych praw do patentów, praw autorskich,
tajemnic handlowych, znaków towarowych ani żadnych innych praw w odniesieniu do
pozycji w Usługach lub Oprogramowaniu. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa nieprzyznane
na podstawie Warunków.
3.3 Przechowywanie. Gdy Usługi zapewniają pamięć masową, zalecamy regularne
tworzenie kopii zapasowych Treści w innych miejscach. Możemy stworzyć rozsądne
ograniczenia techniczne dotyczące rozmiaru pliku, przestrzeni dyskowej, mocy obliczeniowej
i innych ograniczeń technicznych. Możemy zawiesić Usługi, dopóki nie przekroczysz limitu
miejsca na dysku związanego z Twoim kontem. Pod koniec okresu obowiązywania licencji
zastosujemy uzasadnione handlowo starania, aby umożliwić użytkownikowi przeniesienie
Treści z Usług. Przejście musi zostać zakończone w ciągu 30 dni od daty rozwiązania lub
wygaśnięcia okresu licencji. Pod koniec tego 30-dniowego okresu przejściowego zastrzegamy
sobie prawo do usunięcia Twoich Treści.
3.4 Treści generowane przez użytkownika . Możemy udostępniać treści generowane przez
użytkowników od naszych użytkowników. Jeśli uzyskasz dostęp do naszych Usług, możesz
napotkać treści generowane przez użytkowników, które uważasz za obraźliwe lub
denerwujące. Jedynym rozwiązaniem jest zaprzestanie przeglądania treści lub zgłosić nam
obraźliwe treści generowane przez użytkowników.
3.5 Pliki przykładowe . „ Pliki przykładowe ” oznaczają pliki dostarczane przez serwis
Tapetomat.com, firmę Adobestock, Pattern Design, współpracujących Artystów takie jak
obrazy fotograficzne, obiekty clipart, obrazy wektorowe które mogą być zidentyfikowane
jako pliki przykładowe. Pliki przykładowe nie mogą być używane do żadnych innych celów
niż te, dla których zostały dostarczone. Nie możesz rozpowszechniać Przykładowych plików
samodzielnie (tj. W okolicznościach, w których Pliki Przykładowe stanowią podstawową
wartość dystrybuowanego produktu) i nie możesz rościć sobie żadnych praw do Plików
Przykładowych.
3.6 Pliki treści. „ Pliki treści ” oznaczają aktywa Tapetomat.com, dostarczone w ramach
Usług i Oprogramowania. O ile dokumentacja lub określone licencje nie stanowią inaczej,
udzielamy użytkownikowi/ klientowi osobistej, niewyłącznej, niepodlegającej
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sublicencjonowaniu i nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z plików treści w celu
końcowego zastosowania (tj. produktu przez Ciebie stworzonego) które Pliki Treści lub ich
pochodne są wbudowane do Twojego użytku Możesz modyfikować pliki zawartości przed
ich osadzeniem w końcowym użyciu. Możesz kopiować i rozpowszechniać pliki zawartości
tylko w związku z końcowym użyciem, jednak w żadnym wypadku nie możesz
rozpowszechniać plików zawartości samodzielnie, poza końcowym przeznaczeniem.
4. Twoja treść.
4.1 Treść. „ Treść ” oznacza wszelkie materiały, takie jak pliki , dokumenty elektroniczne
lub obrazy, które przesyłasz i importujesz do Usług lub Oprogramowania w związku z
korzystaniem z Usług Tapetomat.com.
4.2 Własność. Zachowujesz wszystkie prawa i prawa własności do swoich Treści. Nie
rościmy sobie żadnych praw własności do Twoich Treści.
4.3 Licencje na Twoje Treści w celu Obsługi Usług i Oprogramowania. Wymagamy od
użytkownika pewnych licencji na Treści w celu obsługi i włączenia Usług i
Oprogramowania. Przesyłając Treść do Usług i Oprogramowania, udzielasz nam
niewyłącznej, ogólnoświatowej, nieodpłatnej, podlegającej sublicencjonowaniu i
przekazywalnej licencji na korzystanie, reprodukowanie, publiczne wyświetlanie,
rozpowszechnianie, modyfikowanie (na przykład w celu lepszego zaprezentowania Treści) ,
publicznie wykonuj i tłumacz treść w razie potrzeby w odpowiedzi na działania kierowane
przez użytkownika (na przykład gdy zdecydujesz się na prywatne przechowywanie lub
udostępnianie treści innym osobom). Niniejsza licencja służy wyłącznie do obsługi lub
ulepszania Usług i Oprogramowania.
4.4 Udostępnianie treści.
(a) Udostępnianie . Niektóre Usługi i Oprogramowanie mogą udostępniać funkcje
umożliwiające udostępnianie Treści innym użytkownikom lub upublicznianie
ich. „Udział” oznacza wysyłanie wiadomości e-mail, wysyłanie, przesyłanie, przesyłanie lub
udostępnianie w inny sposób (dla nas lub innych użytkowników) poprzez korzystanie z Usług
i Oprogramowania. Inni użytkownicy mogą używać, kopiować, modyfikować lub ponownie
udostępniać Treść na wiele sposobów. Uważnie zastanów się, co zdecydujesz się udostępnić
lub upublicznić, ponieważ jesteś odpowiedzialny za udostępniane przez siebie treści.
(b) Poziom dostępu . Nie monitorujemy ani nie kontrolujemy tego, co inni robią z Twoimi
Treściami. Użytkownik jest odpowiedzialny za określenie ograniczeń, które są umieszczane
na Treści i za stosowanie odpowiedniego poziomu dostępu do Treści. System może
domyślnie ustawić najbardziej odpowiednie ustawienie. Twoim obowiązkiem jest
powiadomienie innych użytkowników o tym, jak Twoja zawartość może być udostępniana.
(c) Komentarze. Usługi i oprogramowanie mogą umożliwiać komentowanie
Treści. Komentarze nie są anonimowe i mogą być przeglądane przez innych
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użytkowników. Twoje komentarze mogą zostać usunięte przez Ciebie, innych użytkowników
lub przez nas.
4.5 Zakończenie licencji . Użytkownik może odwołać tę licencję do Treści i wypowiedzieć
nasze prawa w dowolnym momencie, usuwając Treść z Usługi. Jednak niektóre kopie Twoich
Treści mogą zostać zachowane w ramach rutynowych kopii zapasowych.
4.6 Opinia . Nie masz obowiązku dostarczania nam pomysłów, sugestii lub propozycji
( „Opinie” ). Jeśli jednak przekażesz nam swoją opinię, udzielasz nam niewyłącznej,
ogólnoświatowej, nieodpłatnej, podlegającej sublicencjonowaniu i zbywalnej licencji na
tworzenie, używanie, sprzedaż, dokonywanie, oferowanie sprzedaży, importu, reprodukcji,
publicznego wyświetlania, dystrybucji , zmodyfikuj i publicznie wykonaj opinię.
4.7 Sprzedaż treści . Możemy zezwolić Ci na udzielanie licencji na Treści innym
użytkownikom za pośrednictwem naszych Usług po wyrażeniu zgody na odrębne warunki.
5. Informacje o koncie.
Jesteś odpowiedzialny za wszystkie działania, które mają miejsce za pośrednictwem
Twojego konta. Jeśli niezwłocznie dowiesz się o jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciu
konta, powiadom niezwłocznie dział obsługi klienta sklepu internetowego lub
Administratora systemu tapetomat.com. Nie możesz
(a) udostępniać informacji o swoim koncie (z wyjątkiem autoryzowanego administratora
konta); lub
(b) korzystać z konta innej osoby.
Administrator konta może wykorzystywać informacje o koncie do zarządzania
używaniem i dostępem do Usług i Oprogramowania.
6. Postępowanie użytkownika.
6.1 Odpowiedzialne użytkowanie . Społeczności tapetomat.com często składają się z
użytkowników, którzy oczekują pewnego stopnia uprzejmości i profesjonalizmu. Użytkownik
musi korzystać z Usług i Oprogramowania w sposób odpowiedzialny.
6.2 Niewłaściwe użycie . Nie wolno nadużywać Usług ani Oprogramowania. Na przykład
nie możesz:
(a) kopiować, modyfikować, hostować, przesyłać strumieniowo, udzielać podlicencji lub
odsprzedawać Usługi lub Oprogramowanie;
(b) włączyć lub zezwolić innym na korzystanie z Usług lub Oprogramowania za pomocą
informacji o koncie;
(c) używać Oprogramowania do konstruowania jakiejkolwiek bazy danych;
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(d) uzyskiwać dostępu lub próbować uzyskać dostęp do Usług lub Oprogramowania w
jakikolwiek sposób inny niż udostępniony przez Administratora
(e) omijać wszelkie ograniczenia dostępu lub użytkowania wprowadzone w celu
uniemożliwienia korzystania z Usług lub Oprogramowania;
(f) udostępniać Treści lub angażować się w zachowania, które naruszają czyjeś prawa
własności intelektualnej („ Prawa własności intelektualnej ” oznaczają prawa autorskie,
prawa osobiste, znaki towarowe, znaki handlowe, patent, tajemnicę handlową, nieuczciwą
konkurencję, prawo do prywatności, prawo do reklamy i wszelkie inne prawa własności);
(g) przesyłać ani udostępniać treści, które są bezprawne, szkodliwe, groźne, obraźliwe,
torturowane, zniesławiające, oszczercze, wulgarne, sprośne, bluźniercze, inwazyjne dla
cudzej prywatności lub nienawistne;
(h) podszywać się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot, lub fałszywie przedstawiać lub w inny
sposób fałszywie przedstawiać twoje powiązanie z osobą lub podmiotem;
(i) próbować wyłączyć, osłabić lub zniszczyć Usługi i Oprogramowanie;
(j) przesyłać, przesyłać, przechowywać lub udostępniać jakichkolwiek Treści lub kodów
zawierających wirusy, złośliwy kod, złośliwe oprogramowanie lub jakiekolwiek komponenty
mające na celu uszkodzenie lub ograniczenie funkcjonalności Usług lub Oprogramowania;
(k) zakłócać, zakłócać lub uniemożliwiać innym użytkownikom korzystanie z Usług lub
Oprogramowania (takich jak prześladowanie, zastraszanie lub nękanie innych, zachęcanie
innych do popełniania przemocy lub w jakikolwiek sposób krzywdzenie nieletnich);
(l) angażować się w listy łańcuszkowe, wiadomości-śmieci, piramidy, phishing, spam lub inne
niechciane wiadomości;
(m) umieszczać reklamę jakichkolwiek produktów lub usług w Usługach, z wyjątkiem naszej
wcześniejszej pisemnej zgody;
(n) wykorzystywać metod eksploracji danych lub podobnych metod gromadzenia i ekstrakcji
danych w związku z Usługami; lub
(o) naruszają obowiązujące prawo (w tym, ale nie wyłącznie, w stosownych przypadkach,
Dyrektyw Parlamentu UE ).
7. Opłaty i płatności.
7.1 Podatki i opłaty od osób trzecich . Użytkownik, Klient i Partner handlowy, musi
zapłacić wszelkie obowiązujące podatki i opłaty od osób trzecich (w tym, na przykład, opłaty
telefoniczne, opłaty operatorów komórkowych, opłaty ISP, opłaty za transmisję danych,
opłaty za karty kredytowe, opłaty walutowe i opłaty za transakcje zagraniczne). Nie ponosimy
odpowiedzialności za te opłaty. Skontaktuj się ze swoją instytucją finansową, pytając o
opłaty. Możemy podjąć kroki w celu pobrania należnych nam opłat. Jesteś odpowiedzialny za
wszystkie związane z korzystaniem z oprogramowania koszty i wydatki związane z
prowadzoną działalnością.
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8. Twoja gwarancja i zobowiązania z tytułu odszkodowania.
8.1 Gwarancja . Przesyłając Treści do Usług lub Oprogramowania, zgadzasz się, że:
(a) masz wszystkie niezbędne licencje i uprawnienia do używania i udostępniania
Treści; oraz
(b) prawa niezbędne do udzielenia licencji w Warunkach.
8.2 Odszkodowanie . Partner handlowy Zobowiązuje się ubezpieczyć od naszej
odpowiedzialności cywilnej i nasze firmy współpracujące, stowarzyszone, działań
pracowników, partnerów i licencjodawców przed wszelkimi roszczeniami, żądaniami,
stratami lub szkodami, w tym przed uzasadnionymi honorariami prawników, wynikającymi z
lub związanymi z Twoją Treścią, korzystaniem z Usługi lub Oprogramowania lub naruszenie
przez Użytkownika/Klientów Warunków.
9. Zrzeczenia się obowiązków w zakresie gwarancji.
9.1 O ile nie określono inaczej w Dodatkowych warunkach, Usługi i Oprogramowanie są
dostarczane „W STANIE TAKIM, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ”.
Nie udzielamy gwarancji w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo,
wyraźnych lub dorozumianych, w tym dorozumianych gwarancji nienaruszania praw,
przydatności handlowej i przydatności w określonym celu.
Nie zobowiązujemy się do treści w ramach Usług. Ponadto nie udzielamy jakiejkolwiek
gwarancji, w zakresie:
(a) że Usługi lub Oprogramowanie spełnią Twoje wymagania lub będą stale dostępne,
nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów;
(b) że wyniki uzyskane w wyniku korzystania z Usług lub Oprogramowania będą
skuteczne, dokładne lub wiarygodne;
(c) że jakość Usług lub Oprogramowania spełni twoje oczekiwania; lub
(d) wszelkie błędy lub wady Usług lub Oprogramowania zostaną poprawione.
9.2 W szczególności nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania
wynikające z korzystania z jakichkolwiek Usług lub
Oprogramowania. Użytkownik/Klient może korzystać z Usług lub Oprogramowania i
uzyskiwać do nich dostęp według własnego uznania i na własne ryzyko, a użytkownik
ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia systemu komputerowego lub
utratę danych wynikających z korzystania z jakiejkolwiek Usługi lub Oprogramowania.
9.3 Jeśli Użytkownik/Klient opublikuje Treści na naszych serwerach w celu publicznego
udostępnienia za pośrednictwem Usług, nie ponosimy odpowiedzialności za:
(a) utratę, uszkodzenie lub uszkodzenie Treści Użytkownika;
(b) usunięcie Treści przez kogokolwiek innego niż Tapetomat.com ; lub
(c) włączenie Twoich Treści przez osoby trzecie na inne strony internetowe lub inne
media.
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10. Ograniczenie odpowiedzialności.
10.1 O ile nie określono inaczej w Warunkach dodatkowych, nie ponosimy
odpowiedzialności wobec użytkownika/ Klienta ani żadnej innej osoby za jakiekolwiek
straty, dane, wartość firmy lub zyski, a także jakiekolwiek szkody szczególne,
przypadkowe, pośrednie, wtórne lub karne, niezależnie od przyczyny (nawet jeśli
zostaliśmy poinformowani o możliwości straty lub szkody), w tym strat i szkód
(a) wynikające z utraty użytkowania, danych lub zysków, nawet nieprzewidywalnych;
(b) w oparciu o jakąkolwiek teorię odpowiedzialności, w tym naruszenie umowy lub
gwarancji, zaniedbanie lub inne niedozwolone działanie; lub
(c) wynikających z jakichkolwiek innych roszczeń wynikających z lub w związku z
korzystaniem lub dostępem do Usług lub Oprogramowania. Żadne z postanowień
niniejszych Warunków nie ogranicza ani nie wyklucza naszej odpowiedzialności za
rażące niedbalstwo, umyślne niewłaściwe zachowanie naszych lub naszych
pracowników, lub za śmierć lub obrażenia ciała.
10.2 Nasza całkowita odpowiedzialność w jakiejkolwiek sprawie wynikającej z lub
związanej z Warunkami jest ograniczona do łącznej kwoty 0 EUR, lub którą zapłaciłeś
za dostęp do Usługi i Oprogramowania w okresie trzech miesięcy poprzedzających
zdarzenie powodujące powstanie zobowiązania, w zależności od jest większy. To
ograniczenie będzie obowiązywać bez względu na formę lub źródło roszczenia lub straty,
czy roszczenie lub strata była przewidywalna oraz czy strona została poinformowana o
możliwości roszczenia lub straty.
10.3 Ograniczenia i wyłączenia opisane w niniejszym punkcie (10) mają zastosowanie w
maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.
11. Wypowiedzenie.
11.1 Wypowiedzenie przez Ciebie . W dowolnym momencie możesz zaprzestać korzystania
z Usług i Oprogramowania. Rozwiązanie konta nie zwalnia Cię z obowiązku zapłaty
zaległych opłat za dostawy towarów i produktów zamówionych a nie zapłaconych..
11.2 Rozwiązanie umowy przez nas . Jeśli wypowiemy Warunki lub skorzystasz z Usług z
przyczyn innych niż przyczyny, dołożymy wszelkich starań, aby powiadomić Cię co najmniej
30 dni przed rozwiązaniem za pośrednictwem adresu e-mail, który nam podasz, wraz z
instrukcjami dotyczącymi sposobu pobierz swoją zawartość. O ile nie określono inaczej w
jakichkolwiek Warunkach dodatkowych, możemy w dowolnym momencie wypowiedzieć
prawo do korzystania z Usług lub Oprogramowania, jeśli:
(a) Użytkownik/Partner/Klient narusza jakiekolwiek postanowienie Warunków (lub działa w
sposób wyraźnie wskazujący, że nie zamierza lub nie jest w stanie przestrzegać Warunków);
(b) nie dokonasz terminowej zapłaty opłat za Usługi lub Oprogramowanie, jeśli takie istnieją;
(c) w istotny sposób naruszasz jakiekolwiek postanowienie Warunków i
(i) naruszenie nie może zostać naprawione; lub
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(ii) powiadomimy Cię o naruszeniu i nie poprawisz go w ciągu 14 dni od powiadomienia;
(d) użytkownik fizycznie, słownie lub za pomocą innych środków nadużywa, grozi, zastrasza
lub nęka nas lub naszych pracowników (w takich okolicznościach możemy alternatywnie
zawiesić lub ograniczyć dostęp do Usług lub Oprogramowania);
(e) wielokrotnie składałeś skargi w złej wierze lub bez uzasadnionej podstawy i nadal to
robisz po tym, jak poprosiliśmy Cię o zaprzestanie (w takich okolicznościach możemy
alternatywnie zawiesić lub ograniczyć dostęp do Usług lub Oprogramowania);
(f) jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo (na przykład, gdy świadczenie Usług lub
Oprogramowania jest lub staje się niezgodne z prawem);
(g) wybieramy zaprzestanie świadczenia Usług lub Oprogramowania w całości lub w części
(na przykład, jeśli dalsze świadczenie Usług w Twoim regionie ze względu na zmianę prawa
stanie się dla nas niepraktyczne); lub
(h) nastąpiło przedłużenie okresu bezczynności na Twoim bezpłatnym koncie.
11.3 Wypowiedzenie przez administratora . Administratorzy usług takich jak
Tapetomat.com” mogą w dowolnym momencie zakończyć dostęp użytkownika do
usługi. Jeśli administrator przerwie dostęp, możesz nie być w stanie uzyskać dostępu do treści
udostępnionych przez Ciebie lub innych użytkowników we wspólnej przestrzeni roboczej w
ramach tej usługi.
11.4 Przetrwanie . Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Warunków niektóre lub wszystkie
Usługi i Oprogramowanie mogą przestać działać bez uprzedniego powiadomienia. Wszelkie
posiadane licencje wieczyste będą jednak nadal w pełni obowiązujące. Zobowiązania z tytułu
odszkodowania, zrzeczenia się gwarancji lub ograniczenia zobowiązań oraz postanowienia
dotyczące rozstrzygania sporów określone w Warunkach pozostaną w mocy.
12. Dochodzenia.
12.1 Screening . Nie sprawdzamy wszystkich treści przesyłanych do Usług lub
Oprogramowania, ale możemy wykorzystywać dostępne technologie, dostawców lub procesy
do wyświetlania określonych rodzajów nielegalnych treści (na przykład pornografii
dziecięcej) lub innych obraźliwych treści lub zachowań (na przykład wzorów aktywności,
która wskazuje spam lub phishing lub słowa kluczowe, które wskazują że umieszczone
zostały treści dla dorosłych. )
12.2 Ujawnienie . Możemy uzyskać dostęp do informacji o Tobie lub o korzystaniu z Usług
lub Oprogramowania lub je ujawnić:
(a) gdy jest to wymagane przez prawo (np. Gdy otrzymamy ważne wezwanie do sądu lub
nakaz przeszukania);
(b) aby odpowiedzieć na Twoje prośby o wsparcie obsługi klienta; lub
(c) gdy, według naszego uznania, uważamy, że konieczna jest ochrona praw, własności lub
bezpieczeństwa osobistego nas, naszych użytkowników lub opinii publicznej.
13. Przepisy dotyczące kontroli handlu.
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Usługi lub Oprogramowanie oraz korzystanie przez użytkownika z Usług i Oprogramowania
podlegają prawom i ograniczeniom międzynarodowym, które mogą regulować import,
eksport i korzystanie z Usług i Oprogramowania. Zgadzasz się przestrzegać wszystkich praw,
ograniczeń i przepisów.
14. prawo konsumenckie.
Regulacje w Warunkach mają na celu wykluczenie, ograniczenie lub modyfikowanie
żadnych praw konsumentów wynikających z ustaw o Konkurencji i Praw Konsumentów lub
wszelkich innych przepisów, których nie można wykluczyć, ograniczyć lub zmienić w drodze
porozumienia. Jeśli porozumienie w sprawie podziału kosztów lub jakiekolwiek inne
prawodawstwo implikuje warunek, gwarancję lub termin do Warunków lub zapewnia
gwarancji ustawowych w związku z Warunkami, w odniesieniu do dostarczonych towarów,
produktów lub usług (jeśli istnieją), nasza odpowiedzialność za naruszenie takiego warunku,
gwarancja , inny termin lub gwarancja są ograniczone (w naszych wyborach) w zakresie, w
jakim jest to możliwe:
(a) w przypadku dostawy towarów, wykonujemy jedną lub więcej z następujących czynności:
(i) wymianę towarów lub dostarczanie towarów ekwiwalentnych;
(ii) naprawa towarów o ile jest to możliwe;
(iii) opłacenie kosztów wymiany towarów lub nabycia towarów ekwiwalentnych; oraz
(iv) opłacenie kosztów naprawy towarów; lub
(b) w przypadku świadczenia usług nasza lub jedna z następujących czynności:
(i) ponowne świadczenie usługi;
Nie podlegają zwrotowi produkty które zostały wykonane wg wskazówek zamawiającego
(tzw. produkty spersonalizowane).
15. Rozstrzyganie sporów.
15.1 Proces . Jeśli masz jakiekolwiek obawy lub spór, zgadzasz się najpierw spróbować
rozwiązać problem nieformalnie, kontaktując się z nami. Jeśli spór nie zostanie rozstrzygnięty
w ciągu 30 dni od jego złożenia, wszelkie wynikające z niego działania prawne muszą zostać
rozstrzygnięte w drodze ostatecznego i wiążącego arbitrażu instytucji konsumenckiej, z
wyjątkiem sytuacji. Przy braku mediacji instytucji konsumenckiej, można dochodzić
roszczeń w sądzie właściwym terytorialnie dla siedziby Sprzedającego.
15.2 Reguły Jeżeli mieszkasz na terenie UE London Court of International Arbitration
(LCIA) będzie zarządzać arbitrażem w Londynie zgodnie z zasadami LCIA Arbitration
Rules. Będzie jeden arbiter, który wspólnie wybierzesz z Twoim Dostawcą. Arbitraż będzie
prowadzony w języku angielskim, ale każdy świadek, którego językiem ojczystym nie jest
angielski, może składać zeznania w języku ojczystym świadka, z tłumaczeniem
symultanicznym na język angielski (na koszt strony przedstawiającej świadka). Orzeczenie w
sprawie wydanego orzeczenia może zostać wprowadzone i będzie wykonalne w każdym
sądzie właściwej jurysdykcji mającej jurysdykcję nad Tobą i nami.
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15.3 Brak działań klasowych . Możesz rozstrzygać z nami spory tylko indywidualnie i
nie możesz wnosić roszczeń jako powód lub członek klasy w postępowaniu grupowym,
skonsolidowanym lub przedstawicielskim.
15.4 Ulga nakazowa . Niezależnie od powyższego, w przypadku nieuprawnionego dostępu
lub korzystania z Usług lub Oprogramowania przez Ciebie lub inne osoby z naruszeniem
Warunków, zgadzasz się, że jesteśmy uprawnieni do ubiegania się o środki ochrony prawnej
(lub równoważny rodzaj pilnej pomocy prawnej) w jakakolwiek jurysdykcji.
16. Prawa do audytu.
Jeśli jesteś firmą, firmą lub organizacją, możemy, nie więcej niż raz na 12 miesięcy, z
siedmiodniowym wyprzedzeniem powiadomić Cię, wyznaczyć nasz personel lub
niezależnego biegłego rewidenta, który będzie zobowiązany do zachowania poufności i
będzie mógł sprawdzić czy instalacja i korzystanie z wszelkich Usług i Oprogramowania jest
zgodne z twoimi ważnymi licencjami. Jeśli weryfikacja ujawni niedobór licencji na Usługi
lub Oprogramowanie, natychmiast uzyskasz wszelkie niezbędne licencje, subskrypcje oraz
odpowiednie usługi konserwacji i wsparcia zwrotnego. Jeśli niedopłacone opłaty przekraczają
5% wartości limitu należnych dla nas opłat, wówczas zapłacisz również za nasz rozsądny
koszt przeprowadzenia weryfikacji.
17. Aktualizacje i dostępność.
17.1. Aktualizacje ogólnych warunków i warunków dodatkowych . Możemy
modyfikować niniejsze Ogólne Warunki lub Dodatkowe Warunki na przykład w celu
odzwierciedlenia zmian w prawie lub zmian w naszych Usługach lub
Oprogramowaniu. Powinieneś regularnie przeglądać Warunki. Powiadomienie o zmianach
niniejszych Ogólnych warunków i dodatkowych warunków zostanie opublikowane na naszej
stronie. Kontynuując korzystanie z Usług lub Oprogramowania lub uzyskanie dostępu do nich
po wprowadzeniu zmian, zgadzasz się na przestrzeganie zmienionych Warunków.
17.2. Aktualizacje usług i oprogramowania . Możemy modyfikować, aktualizować lub
zaprzestać świadczenia Usług lub Oprogramowania (w tym dowolnych części lub funkcji) w
dowolnym momencie, bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Ciebie lub kogokolwiek
innego. W przypadku zaprzestania świadczenia Usług lub Oprogramowania w całości,
pozwolimy Ci również na rozsądny czas na pobranie Treści, a my możemy zapewnić Ci
proporcjonalny zwrot wszelkich niewykorzystanych opłat za tę Usługę lub Oprogramowanie,
które opłaciłeś z góry.
17.3. Dostępność . Strony internetowe opisujące Usługi są dostępne na całym świecie, ale nie
oznacza to, że wszystkie Usługi lub funkcje usług są dostępne w Twoim kraju lub że treści
generowane przez użytkowników dostępne za pośrednictwem Usług są legalne lub dostępne
w Twoim kraju. Dostęp do niektórych usług (lub niektórych funkcji usług, przykładowych
plików lub plików treści) w niektórych krajach może zostać zablokowany przez nas lub
zagraniczne rządy. Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że korzystanie z Usług jest
10

legalne lub dostępne tam, gdzie z nich korzystasz. Usługi nie są dostępne we wszystkich
językach.
18. Brak modyfikacji, inżynieria wsteczna.
Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w Warunkach, nie możesz:
(a) modyfikować, przenosić, dostosowywać lub tłumaczyć jakiejkolwiek części Usług lub
Oprogramowania; lub
(b) odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować, dezasemblować lub w inny sposób próbować
odkryć kod źródłowy lub jakąkolwiek część jakiejkolwiek Usługi lub Oprogramowania. Jeśli
prawa obowiązujące w Twojej jurysdykcji dają Ci prawo do dekompilacji Oprogramowania w
celu uzyskania informacji niezbędnych do zapewnienia, że licencjonowane części Usług lub
Oprogramowania będą współpracować z innym oprogramowaniem, musisz najpierw poprosić
nas o takie informacje.
19. Różne.
19.1 Wersja angielska . Angielska wersja Warunków będzie wersją używaną przy
interpretacji lub interpretacji Warunków.
19.2 Powiadomienie dla Tapetomat.com . Możesz przesyłać nam powiadomienia pod
następujący adres: info@tapetomat.com .
19.3 Powiadomienie dla Ciebie . Możemy powiadomić Cię pocztą elektroniczną, pocztą,
wysyłkami w ramach Usług lub innymi prawnie akceptowanymi środkami.
19.4 Nagłówki . Nagłówki użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach lub Dodatkowych
Warunkach zostały podane wyłącznie dla wygody i nie będą używane do interpretacji
znaczenia lub intencji.
19.5 Rozdzielność . Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Ogólnych Warunków lub
jakichkolwiek Warunków Dodatkowych zostanie z jakiegokolwiek powodu uznane za
nieważne lub niewykonalne, Ogólne Warunki i wszelkie Warunki Dodatkowe będą nadal
obowiązywać.
20. Szanujemy prawa własności intelektualnej innych osób i oczekujemy, że nasi
użytkownicy/klienci/partnerzy zrobią to samo. Odpowiemy na wyraźne powiadomienia o
naruszeniu praw autorskich zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi świadczenia
usług drogą elektroniczną.
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Umowa Tapetomat.com z Dostawcą
Warunki Dodatkowe do Ogólnych warunków użytkowania
Ostatnia aktualizacja: 25 maja 2019 r.
Niniejsze Warunki zostają włączone przez przywołanie do „Ogólnych warunków
użytkowania Tapetomat.com ” („Warunków Ogólnych”) dostępnych pod adresem
Tapetomat www.tapetomat.com i regulują korzystanie przez Dostawcę z Usług Tapetomat
oraz przesyłanie lub przekazywanie Prac do Tapetomat . Niniejsze Warunki Dodatkowe mają
zastosowanie do wszystkich fotografii, ilustracji, obrazów, szablonów, zasobów 3D, wideo i
innych utworów obrazowych lub graficznych (wraz ze wszelkimi powiązanymi z nimi
słowami kluczowymi, opisami, informacjami o autorstwie i tytułami) przesyłanymi przez
Dostawcę do Serwisu WWW na podstawie niniejszych Warunków Dodatkowych lub ich
dowolnej wcześniejszej wersji („Prac)”. Niniejsze Warunki Dodatkowe oraz Warunki Ogólne
są łącznie zwane„Warunkami”. Terminy rozpoczynające się wielkimi literami, o ile nie
zostały zdefiniowane w niniejszym dokumencie, mają znaczenia zdefiniowane w Warunkach
Ogólnych. Termin „Serwis WWW” oznacza serwisy internetowe firmy Tapetomat oraz
aplikacje, które umożliwiają dostęp do tych serwisów, między innymi, Adobestock oraz
Pattern Design . Jeśli Dostawca przesyła Pracę w imieniu podmiotu gospodarczego, niniejsze
Warunki mają zastosowanie do tego podmiotu gospodarczego wraz z jego podmiotami
afiliowanymi. W takim przypadku Dostawca oświadcza, że ma upoważnienie do zaciągania w
imieniu takiego podmiotu zobowiązania do przestrzegania niniejszych Warunków.
1. Licencje dla Użytkowników/ Klientów . Dostawca udziela licencji na udzielanie dalszych
licencji w zakresie niewyłącznego, ogólnoświatowego, bezterminowego prawa do używania,
powielania, publicznego prezentowania, rozpowszechniania, modyfikowania, publicznego
wystawiania oraz przekładania Pracy, na dowolnych nośnikach, w dowolnej formie i w
dowolnych środkach przekazu. Tapetomat może udzielać swoim użytkownikom dalszych
licencji na Prace na podstawie pisemnej umowy elektronicznej między Tapetomat a
użytkownikiem („Umowa z Użytkownikiem”). Licencja udzielana użytkownikom może
obejmować prawo do modyfikowania Pracy i tworzenia na jej podstawie utworów
pochodnych, a w szczególności prawo do sprzedaży / rozprowadzania w celu sprzedaży Pracy
lub jej reprodukcji wraz z towarem lub innym utworem pracy twórczej lub w wyniku użycia
ich w takim towarze lub utworze, na dowolnym nośniku i w dowolnym formacie znanym
obecnie lub mogącym pojawić się w przyszłości, z zastrzeżeniem, że używanie
zmodyfikowanej Pracy przez użytkownika podlega ograniczeniu do tych samych dziedzin
eksploatacji, które określono dla Pracy oryginalnej. Precyzując, Tapetomat może zezwalać
użytkownikom i innym upoważnionym osobom trzecim (a w szczególności takim, jak
doradcy marketingowi lub usługodawcy) na publikowanie i udostępnianie Pracy w serwisach
społecznościowych lub innych serwisach internetowych osób trzecich z zastrzeżeniem
ograniczeń nakładanych przez Umowę z Użytkownikiem. Tapetomat oferuje aplikacyjny
interfejs programistyczny API (Application Program Interface), zwany dalej „interfejsem
API”, który umożliwia partnerom Tapetomat prezentowanie Prac i ułatwianie ich sprzedaży.

12

2. Licencje dla Tapetomat. Dostawca-Tapetomat udziela niewyłącznej, ogólnoświatowej,
bezterminowej i niewymagającej uiszczania tantiem licencji na używanie, powielanie,
rozpowszechnianie, indeksowanie i modyfikowanie Pracy Dostawcy w celach związanych z
prowadzeniem Serwisu WWW, prezentowaniem Pracy, dystrybucją i marketingiem Pracy
wśród użytkowników, opracowywaniem nowych usług i narzędzi, archiwizowaniem Pracy
oraz jej ochroną. Tapetomat może wykorzystywać Pracę w celu prowadzenia marketingu i
promocji Pracy Dostawcy, Serwisu WWW, działalności Tapetomat oraz innych produktów i
usług Tapetomat; w tym przypadku Dostawca udziela Tapetomat niewyłącznej,
ogólnoświatowej i niewymagającej uiszczania tantiem licencji na używanie, powielanie,
publiczne prezentowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie, publiczne wystawianie i
przekładanie Pracy stosownie do potrzeb. Ponadto Dostawca udziela Tapetomat prawa
(niepociągającego jednak za sobą obowiązku) używania nazwy konta Dostawcy, jego znaków
towarowych i nazw handlowych w związku z działaniami marketingowo-promocyjnymi oraz
licencją Tapetomat na Pracę Dostawcy udzielaną na podstawie niniejszych Warunków. Jeśli
Tapetomat wykorzysta Pracę Dostawcy w celu marketingu i promocji tej Pracy albo Serwisu
WWW, programów dystrybucyjnych Tapetomat, usług i ofert Tapetomat lub własnych
serwisów społecznościowych Tapetomat albo w celu poszerzania rynku sprzedaży licencji na
Pracę, może według własnego uznania wynagrodzić Dostawcę zgodnie z opisem podanym w
paragrafie 5.
3. Majątek intelektualny
3.1 Prawa własności intelektualnej. Dostawca oświadcza, że posiada wszelkie prawa oraz
udziały w Pracy, w tym prawa autorskie majątkowe, prawa do znaków towarowych i
patentów, prawa do zachowania prywatności, prawa do publikacji wizerunku, prawa autorskie
osobiste, a także inne prawa własności (zwane łącznie „Prawami Własności
Intelektualnej”) albo uzyskał niezbędne uprawnienia i licencje umożliwiające udzielenie
Tapetomat licencji na podstawie niniejszych Warunków. Dostawca zrzeka się wszelkich praw
autorskich osobistych do pracy w zakresie, w jakim jest to dozwolone przez prawo. Jeśli
prawo nie zezwala na zrzeczenie się tych praw, Dostawca zobowiązuje się nie dochodzić tych
praw od Tapetomat, podmiotów afiliowanych Tapetomat oraz użytkowników Tapetomat.
Ponadto Dostawca oświadcza, że Praca nie narusza Praw Własności Intelektualnej innych
osób, nie zawiera informacji fałszywych lub wprowadzających w błąd oraz nie zawiera treści
niezgodnych z prawem lub oszczerczych. Dostawca zobowiązuje się nie przesyłać Prac, które
naruszają Prawa Własności Intelektualnej osób fizycznych lub prawnych albo zawierają treści
oszczercze, zniesławiające lub pomawiające takie osoby. Dostawca ma ponadto obowiązek
przestrzegać obowiązującego prawa.
3.2 Zgody na rozpowszechnianie. Jeśli Praca zawiera obraz lub podobiznę dającej się
rozpoznać osoby, znaku towarowego lub logo albo charakterystycznego obiektu
podlegającego ochronie na mocy Praw Własności Intelektualnej, Dostawca oświadcza, że
uzyskał wszelkie niezbędne i prawomocne zgody albo zawarł umowy o treści zasadniczo
równoważnej ze standardowymi dokumentami zgody na rozpowszechnianie wizerunku osoby
lub obiektu używanymi przez Tapetomat w odniesieniu do każdej osoby i każdego obiektu w
Pracy. Natomiast jeśli Dostawca przesyła Pracę z oznaczeniem „tylko do użytku
redakcyjnego”, Tapetomat może, według własnego uznania, przyjąć taki utwór bez zgody na
rozpowszechnianie wizerunku osoby lub obiektu, z zastrzeżeniem wytycznych i wymagań
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określonych przez Tapetomat. W przypadku Pracy oznaczonej jako „tylko do użytku
redakcyjnego” Dostawca oświadcza, że (A) Praca przedstawia poruszoną w niej tematykę w
sposób zgodny z prawdą oraz że wszelkie słowa kluczowe, opisy, informacje o autorstwie i
tytuły są dokładne; a także (B) Praca nie została zmodyfikowana w sposób, który zmieniałby
jej kontekst redakcyjny lub podważał autentyczność.
4. Prawo własności i użytkowania Pracy. Na mocy niniejszych Warunków na Tapetomat
nie jest przenoszone żadne prawo własności ani udział w Pracach. Z wyjątkiem licencji
udzielonych przez Dostawcę zgodnie z Warunkami, Tapetomat nie rości sobie żadnych praw
własności do Pracy. Zarówno Tapetomat, jak i jej użytkownicy korzystający z pracy mają
prawo, niepociągające jednak za sobą obowiązku, do identyfikowania Dostawcy jako autora i
źródła Pracy w zwyczajowy sposób. Ponadto dozwolone jest modyfikowanie, usuwanie lub
dodawanie metadanych, co nie wiąże się z powstawaniem jakichkolwiek zobowiązań po
stronie Tapetomat, jej dystrybutorów i użytkowników. Tapetomat nie ponosi
odpowiedzialności za nieprzestrzeganie warunków Umowy z Użytkownikiem lub użycie
Pracy niezgodnie z przeznaczeniem przez osoby trzecie. Dostawca udziela Tapetomat prawa
do dochodzenia Praw Własności Intelektualnej Dostawcy przeciwko osobom je
naruszającym, jednak Tapetomat nie ma obowiązku egzekwować tego prawa. Jeśli Dostawca
uzna, że jego Praca jest niewłaściwie użytkowana, zobowiązuje się powiadomić o tym
Tapetomat i nie podejmować żadnych działań bez uprzedniej pisemnej zgody Tapetomat.
5. Płatności
5.1 Specyfikacja Cen i Płatności. Z tytułu każdej sprzedaży Tapetomat wypłaci Dostawcy
kwoty opisane w informacjach na temat cen i wypłaty podanych adresem
https://tapetomat.com (lub pod innym zastępującym go adresem), zwanych łącznie
„Specyfikacją Cen i Płatności”, pomniejszone o kwoty anulowań i zwrotów. Tapetomat
może okresowo modyfikować Specyfikację Cen i Płatności, a w szczególności aktualizować
kategorie Prac, zmieniać ceny i termin płatności, a także podawać adres nowej Specyfikacji
Cen i Płatności zawierającej informacje o obowiązujących cenach i wypłacie. Dostawca ma
obowiązek regularnie przeglądać Specyfikację Cen i Płatności. Przesyłając kolejne Prace lub
nie usuwając Prac, Dostawca wyraża zgodę na wprowadzane okresowo modyfikacje
Specyfikacji Cen i Płatności. Dostawca może wskazać, że dana Praca stanowi pozycję
bezpłatną; w takim przypadku Tapetomat będzie rozpowszechniać tę pozycję, nie ponosząc z
tego tytułu żadnej odpowiedzialności ani bez zobowiązania zapłaty na rzecz Dostawcy.
Tapetomat nie ma żadnych zobowiązań płatniczych wobec Dostawcy z wyjątkiem
zobowiązań określonych w niniejszych Warunkach. Realizując wypłaty na rzecz Dostawcy,
Tapetomat może korzystać z zewnętrznych operatorów płatności, takich jak PayPal. Jeśli
Tapetomat lub partnerzy Tapetomat oferują Pracę w wersji promocyjnej, próbnej, testowej lub
opatrzonej znakiem wodnym, nie mają żadnego obowiązku wypłaty na podstawie niniejszego
paragrafu.
5.2 Podatki. Dostawca-Partner Handlowy ma obowiązek wypełnić wszelkie niezbędne
formularze podatkowe Jeśli od płatności na rzecz Dostawcy jest należny podatek potrącany u
źródła lub inny podatek tego rodzaju nałożony przez dowolny organ podatkowy, Tapetomat
potrąci taki podatek od kwoty wypłaty należnej Dostawcy. Tapetomat podejmie uzasadnione
starania, aby przekazać Dostawcy kopię oficjalnego dokumentu potwierdzającego uiszczenie
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tego podatku, pod warunkiem, że taka kopia jest dostępna. Tapetomat będzie współpracować
z Dostawcą w uzasadnionym zakresie, aby umożliwić Dostawcy uzyskanie ulg wynikających
z odpowiednich umów podatkowych.
6. Dostarczanie i przesyłanie Prac oraz zarządzanie nimi
6.1. Dostarczanie i przesyłanie Prac. Dostawca będzie dostarczać Prace w formatach i z
użyciem metod określonych przez Tapetomat. Ponadto Dostawca zobowiązuje się przesłać
Pracę do recenzji przez Tapetomat zgodnie z wytycznymi podanymi w Serwisie WWW lub
przekazanymi Dostawcy przez Tapetomat („Wytyczne”). Tapetomat może okresowo
modyfikować te Wytyczne, a Dostawca ma obowiązek regularnie się z nimi zapoznawać.
Tapetomat może według własnego wyłącznego uznania zaakceptować lub odrzucić Pracę
przesłaną przez Dostawcę w Serwisie WWW lub przekazaną Tapetomat w inny sposób.
6.2 Zarządzanie Pracami. Dostawca może w dowolnym czasie usunąć z Serwisu WWW
dowolną Pracę, z zastrzeżeniem, że niedozwolone jest usuwanie więcej niż 100 pozycji lub
10% wszystkich Prac (w zależności od tego, która z tych wartości jest wyższa) liczonych w
okresie 90 dni, chyba że Dostawca powiadomił o tym Yapetomat z 90-dniowym
wyprzedzeniem. Tapetomat może usunąć Pracę lub zamknąć konto Dostawcy według
własnego wyłącznego uznania i bez uprzedniego powiadomienia.
7. Zobowiązania związane z zabezpieczeniem i ochroną przed roszczeniami. Dostawca
zobowiązuje się zabezpieczać i chronić spółkę Tapetomat oraz jej podmioty
podporządkowane i afiliowane, dyrekcję, pracowników, przedstawicieli, partnerów i
licencjobiorców przed wszelkimi roszczeniami, żądaniami, stratami i szkodami, w tym
uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej, bezpośrednio lub pośrednio wynikającymi z Pracy
Dostawcy lub innej zawartości przekazanej Tapetomat przez Dostawcę, korzystania przez
Dostawcę z Serwisu WWW albo z naruszenia przez niego niniejszych Warunków. Tapetomat
zastrzega sobie prawo kontroli nad sposobem obrony przed roszczeniem, postępowaniem lub
sprawą podlegających zobowiązaniu Dostawcy do zabezpieczenia i ochrony, w tym do
wyboru własnych radców prawnych. Dostawca zgadza się zapewnić pełną współpracę z
Tapetomat w zakresie ochrony przed takimi roszczeniami, postępowaniami lub sprawami.
Wszelkie kwoty należne Dostawcy od Tapetomat na podstawie paragrafu 5 mogą zostać bez
powiadomienia pomniejszone o kwoty należne od Dostawcy w związku z jego
zobowiązaniem do zabezpieczenia i ochrony wynikającym z niniejszego paragrafu.
8. Rozwiązanie umowy i zachowanie ważności zobowiązań
8.1 Rozwiązanie umowy. Tapetomat może bez wcześniejszego powiadomienia rozwiązać
niniejsze Warunki Dodatkowe, usunąć dowolną Pracę lub zawiesić konto Dostawcy. W
przypadku rozwiązania Warunków Dodatkowych z przyczyn leżących po stronie Dostawcy
firma Tapetomat nie będzie zobowiązana do wypłaty Dostawcy jakichkolwiek kwot.
Zabronione jest na przykład pobieranie prac Tapetomat w celu sztucznego zwiększania
liczby pobrań od danego dostawcy lub w celu sztucznego aktywowania wypłat. Użytkownik
może w dowolnej chwili rozwiązać niniejsze Warunki Dodatkowe za wypowiedzeniem
udzielonym na piśmie z wyprzedzeniem co najmniej 90 dni. Tapetomat dołoży
uzasadnionych starań, aby usunąć wszelkie Prace usunięte przez Dostawcę z Serwisu WWW
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z innych serwisów Tapetomat lub jej podmiotów afiliowanych (w tym z serwisów pod marką
wspólną) w ciągu 60 dni od daty ich usunięcia z Serwisu WWW. Do czasu rozwiązania
niniejszych Warunków Dodatkowych lub usunięcia Pracy z serwisów WWW podmiotów
afiliowanych Tapetomat użytkownicy Tapetomat będą mogli nadal uzyskiwać nowe licencje
na tę Pracę.
8.2 Skutki rozwiązania. Tapetomat może nadal używać Pracy wyłącznie na wewnętrzne
potrzeby archiwizacji i informacji lub w sposób określony w niniejszym paragrafie 8.2.
Paragrafy 3, 4, 5.1 (jeśli Tapetomat ma zobowiązania płatnicze), 5.2, 7, 8 oraz 9.1 zachowują
ważność po rozwiązaniu niniejszych Warunków Dodatkowych. Wszelkie licencje udzielone
Tapetomat lub użytkownikom Tapetomat przed datą rozwiązania Warunków lub usunięcia
Pracy z Serwisu WWW zachowują ważność po rozwiązaniu Warunków Dodatkowych.
Ponadto użytkownicy, którzy zgodnie z Umową z Użytkownikiem są uprawnieni do
licencjonowania i posiadania Pracy w wersji kompozycyjnej (np. próbki podglądowej), będą
mogli nadal przekształcić tę licencję kompozycyjną w licencję na używanie. Tapetomat
dokona wypłaty zgodnie z paragrafem 5 z tytułu każdej opłaty licencyjnej otrzymanej w
związku z Pracą po rozwiązaniu niniejszych Warunków Dodatkowych.
9. Postanowienia różne
9.1. Relacja między stronami. Jeśli Dostawca jest mieszkańcem stroną niniejszych
Warunków jest dla niego Tapetomat.com .
9.2 Korespondencja. Dostawca potwierdza, że Tapetomat może kontaktować się z nim
pocztą elektroniczną w celu przekazywania informacji o potrzebach Tapetomat w zakresie
prac oraz efektywnych metodach współpracy między Tapetomat a Dostawcą.
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