UMOWA LICENCYJNA
DOTYCZĄCA ZAWARTOŚCI SERWISU WWW.BANKMODELI3D.PL

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. W niniejszej Umowie „Użytkownik” oznacza osobę zamieszczającą swoją pracę w
serwisie www.bankmodeli3d.pl, „Praca” oznacza model przestrzenny obiektu
zapisany w formacie *.dwg lub teksturę zapisaną w formacie *.jpg, „Klient” oznacza
osobę zakupującą tę pracę, zaś „Bank” oznacza serwis www.bankmodeli3.pl
2. Niniejsza Umowa określa szczegółowe warunki, na których Użytkownik Banku
zamieszczający w nim swoje Prace udziela Klientom Banku licencji na ich
wykorzystanie.
3. Zaznaczając odpowiednie pole na końcu niniejszej Umowy i wyrażając swoją
akceptację, Użytkownik automatycznie zgadza się ze wszystkimi jej
postanowieniami.

WARUNKI LICENCJI
1. Użytkownik udziela Klientowi wieczystej, niewyłącznej, niecedowalnej i globalnej
licencji na korzystanie ze swojej Pracy w ramach przedstawionych poniżej.
2. W ramach licencji Klient nie może wykorzystywać Pracy do dalszej sprzedaży, do
licencjonowania lub do innego typu dystrybucji.
3. W ramach licencji Klient i tylko on jest uprawniony do korzystania z Pracy. Może
jedynie przekazywać pliki zawierające Pracę i dzieła pochodne swoim klientom,
drukarniom lub usługodawcom internetowym w celu reprodukcji i pod warunkiem, iż
Praca nie będzie mieć dalszych ani dodatkowych zastosowań.

CZAS TRWANIA LICENCJI
1. Niniejsza licencja obowiązuje do momentu jej zakończenia.
2. Licencję można zakończyć poprzez zniszczenie (skasowanie) Pracy i wszelkich
dozwolonych niniejszą licencją dzieł pochodnych, w których Praca została
wykorzystana.
3. Po zakończeniu trwania umowy licencyjnej Klient zobowiązany jest zaprzestać
wykorzystywania Pracy do jakichkolwiek celów, zniszczyć lub usunąć wszystkie
kopie i archiwa zawartości lub materiałów towarzyszących, oraz na pisemne żądanie

potwierdzić wobec Użytkownika spełnienie tych wymagań.
KONTAKT
1. Wszelkie pytania dotyczące niniejszej licencji prosimy kierować do Banku, drogą
elektroniczną, za pomocą poczty e-mail na adres biuro@bankmodeli3d.pl, lub
pisemnie na adres CAD Projekt – BankModeli3d.pl, ul. Kmieca 19A, 61-654 Poznań.

OŚWIADCZENIE KOŃCOWE
1. Użytkownik potwierdza, ze zapoznał się z treścią niniejszej licencji, zrozumiał ją i
miał możliwość zasięgnięcia niezależnej opinii prawnej przed jej zaakceptowaniem.
2. Użytkownik oświadcza, iż akceptuje niniejszą licencję.
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Podpis użytkownika

