
REGULAMIN KORZYSTANIA Z PANELU PARTNERA ARIS CONCEPT 

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z Panelu 
Partnera Aris Concept funkcjonującego pod adresem 
https://www.arismebel.pl/pol/dla_partnerow.html  (dalej: „Serwis”).

2. Serwis jest prowadzony przez  panią Ryszarda Włodarczyka prowadzącą działalność 
gospodarczą pod firmą Aris-Mebel Ryszard Włodarczyk z siedzibą w Jasinie, przy ul. 
Wrzesińskiej 117, 62-020 Swarzędzu, NIP: 777-100-77-07 (dalej: „Usługodawca”).

3. Użytkownikiem, w rozumieniu Regulaminu jest partner Usługodawcy (podmiot 
prowadzący działalność gospodarczą w formie salonu meblowego, bądź aranżacji 
wnetrz)  odwiedzająca lub korzystająca z usług Serwisu przez przeglądarkę 
internetową („Użytkownik”).

4. Usługodawca poprzez Serwis zapewnia Użytkownikowi dostęp do bazy fotografii 
mebli Usługodawcy oraz trójwymiarowych brył 3D mebli Usługodawcy (dalej: 
„Materiały”) oraz umożliwia pobranie Materiałów w celach wykorzystania ich do 
projektów aranżacji wnętrz. 

5. Przeglądanie Materiałów Użytkownikowi Serwisu oraz udostępiania Materiałów do 
pobrania nie podlega opłacie. 

§ 2

Konto Użytkownika

1. W wyniku rejestracji zostaje utworzone konto Użytkownika w Serwisie, przypisane do
adresu e-mail, podanego przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym („Konto”). 
Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. 

2. Za pomocą Konta Użytkownik ma możliwość logowania się do Serwisu oraz 
przeglądania i pobierania Materiałów. 

3. Korzystanie z Serwisu wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych 
osobowych.

4. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po wprowadzeniu w formularzu logowania 
poprawnego loginu (adresu e-mail) oraz hasła, podanych podczas Rejestracji w 
Serwisie. W przypadku, gdy Użytkownik zapomni hasła, po prawidłowym 
wypełnieniu formularza odzyskiwania hasła i weryfikacji danych przez system 
Usługodawcy Użytkownik otrzyma przypomnienie drogą elektroniczną na adres e-
mail podany podczas Rejestracji w Serwisie.

5. Konto jest niezbywalne. W szczególności Użytkownikowi nie przysługuje prawo do 
sprzedania Konta, oddania go do używania lub udostępniania go w jakiejkolwiek innej
formie osobom trzecim. Użytkownik zobowiązuje się zachować w tajemnicy hasło do 
Konta.

6. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu oraz Konta w sposób zgodny 
z obowiązującym prawem oraz postanowieniami Regulaminu. 

§ 3



Uprawnienia Usługodawcy

1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta bądź 
dostępu do wybranych Usług w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest
zagrożone, na przykład kiedy istnieje podejrzenie włamania się na Konto. Wówczas 
Usługodawca może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Użytkownika od 
dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta. Po dokonaniu zmiany hasła 
Użytkownik niezwłocznie odzyska dostęp do Konta.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w 
korzystaniu z Konta, włącznie z usunięciem Konta, w przypadku stwierdzenia 
rażącego złamania Regulaminu przez Użytkownika lub próby działania na szkodę 
Usługodawcy.

§ 4

Własność intelektualna

1. Wszelkie Materiały zamieszczone w Serwisie, mają charakter utworu w rozumieniu
ustawy  z  dnia  4  lutego  1994  roku  o  prawie  autorskim  i  prawach  pokrewnych,  a
wszelkie prawa autorskie do Materiałów pozostają własnością Usługodawcy. 

2. Dla  potrzeb  realizacji  Usługi  Użytkownikowi  Usługodawca  udziala  licencji
niewyłącznej  na  wykorzystanie  Materiałów  wyłacznie  w  celach  związanych  z
opracowaniem  projektów  aranżacji  wnętrz  z  wykorzystaniem  produktów
Usługodawcy objetych Materiałami.   

3. Licencja  zostaje  udzielona  na  okres  5  lat  licząc  od  daty  wykorzystania  danego
Materiału przez Użytkownika bez ograniczeń terytorialnych.

4. Użytkownik nie ma prawa ingerowania w treść Materiałów.

5. Użytkownik  ma  prawo  wykorzystywać  stworzone  przez  siebie  projekty  aranżacji
wnętrz zawierajace Materiały wyłacznie w celu promocji swej twórczości.

6. Użytkownik nie ma prawa udzielania sublicencji na korzystanie z Materiałów. 

§ 5

Zastrzeżenia i sugestie 

1. W sytuacji, gdy Użytkownik ma zastrzeżenia bądź sugesie w zakresie zasad i sposobu 
funkcjonowania Serwisu, uprawniony jest do zgłoszenia swych spostrzeżeń 
Usługodawcy na adres e-mail: biuro@arismebel.pl.

2. Usługodawca dołoży starań, aby wszelkie zgłoszenia ze strony Użytkownika zostały 
rozpatrzone niezwłocznie, a o rezultatach rozpoatrzenia poinformuje Użytkownika 
mailem zwrotnym.



 

§ 6

Zaprzestanie Korzystania z Serwisu

1. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu poprzez 
złożenie pisemnego oświadczenia wysłanego drogą elektroniczną na adres e-mail 
wskazany w § 5 ust. 1 Regulaminu. Użytkownik powinien załączyć żądanie 
zaprzestania przetwarzania podanych w formularzu rejestracyjnym danych 
osobowych. 

2. Usługodawca może zablokować lub zawiesić możliwość korzystania z Serwisu przez 
Użytkownika w następujacych sytuacjach:

a) Użytkownik umyślnie wykorzystuje Konto w sposób niezgodny z Regulaminem,

b) Użytkownik umyślnie używa lub usiłuje używać Serwisu w sposób niezgodny z jego 
przeznaczeniem,

c) Użytkownik umyślnie narusza lub usiłuje naruszyć techniczne zabezpieczenia Serwisu
w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do zasobów informatycznych Serwisu.

3. W takim przypadkach wskazanych w ust. 2 powyżej Serwis jest uprawniony do 
wezwania Użytkownika do zaprzestania naruszania Regulaminu. W przypadku 
niezastosowania się Użytkownika do wezwania lub w przypadku braku złożenia 
wyjaśnień przez Użytkownika w terminie 3 dni, Usługodawca ma prawo 
natychmiastowo usunąć Konto Użytkownika z Serwisu. 

§ 7.

 Przetwarzanie danych osobowych

1. Poprzez zaznaczenie odpowiednich, odrębnych pól w formularzu rejestracyjnym 
Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz 
wykorzystywanie przez Serwis podanych danych osobowych w zakresie niezbędnym 
do korzystania z serwisu Serwis. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika 
odbywać się będzie w zakresie oraz na zasadach określonych w przepisach ustawy z 
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 
144, poz. 1204 ze zm.) oraz w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
rady (UE) 2016/679 z dmia 27 kwietnia 2016 roku ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o 
ochronie danych osobowych. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane osobowe 
przekazane Usługodawcy. 

2. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak 
uniemożliwia korzystanie przez Użytkownika z Serwisu.

3. W związku z korzystaniem z Sewisu, Serwis będzie przetwarzał następujące dane 
osobowe:

a) Imię i nazwisko

b) Adres

c) NIP;



d) Numer telefonu;

e) E-mail

4. Administratorem danych osobowych jest Ryszard Włodarczyk prowadzący 
działalność gospodarczą pod firmą Aris-Mebel Ryszard Włodarczyk z siedzibą w 
Jasinie, przy ul. Wrzesińskiej 117, 62-020 Swarzędzu, NIP: 777-100-77-07 (dalej: 
„Administrator”);

5. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Administratorem, 
e-mail biuro@arismebel.pl

6. Dane będą przetwarzane w celu umożliwienia korzystania przez Użytkownika z 
Serwisu na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych. 

7. Dane będą przechowywane przez czas korzystania przez Użytkownika z Serwisu.
8. Użytkownika ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
9. Użytkownika ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w 

przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie  
prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do 
momentu wycofania zgody. Wniesienie sprzeciwu czy cofnięcie zgody nie odnosi 
skutków do przetwarzania danych w zakresie niezbędnym do ustalena dochodzenia 
oraz ochrony roszczeń. 

10. Użytkownik ma także prawo do przenoszenia danych.
11. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest dostępny w Serwisie.

2. Serwis zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Informacja o 
zmianie Regulaminu i przyczynie jego zmiany zostanie udostępniona w Serwisie wraz
z nową treścią Regulaminu.

3. Zgoda Użytkownika może być wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiedniego, 
odrębnego pola w formularzu udostępnionym Użytkownikowi w Serwisie.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy 
polskiego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o Świadczeniu Usług 
Drogą Elektroniczną oraz Ustawy o Prawach Konsumenta.


