
Regulamin Usług Tworzenia identyfikacji wizualnej: Marka Start/ Marka Biznes/ Marka Online / 

Marka Profesjonalna 

§1. Postanowienia ogólne. 

1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady świadczenia  Usług Tworzenia identyfikacji wizualnej: 

Marka Start/ Marka Biznes/ Marka Online / Marka Profesjonalna (zwanych dalej: 

Usługami Tworzenia identyfikacji wizualnej ) przez home.pl Spółkę Akcyjną, z siedzibą w 

Szczecinie przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w 

Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 

0000431335,NIP: 852-21-03-252, REGON: 811158242, kapitał zakładowy w wysokości 

1.233.400,00 PLN w całości opłacony (zwaną dalej: home.pl). 

2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem https://home.pl/regulaminy. 

§2. Zasady korzystania Usług Tworzenia identyfikacji wizualnej . 

1. Usługi Tworzenia identyfikacji wizualnej to usługi elektroniczne lub usługi świadczone przez 

Internet w zależności od rodzaju  Usługi Tworzenia identyfikacji wizualnej przez home.pl 

wskazane w Specyfikacji Usług Tworzenia identyfikacji wizualnej . 

2. Specyfikacja Usług Tworzenia identyfikacji wizualnej oraz Cennik, dostępne są na stronie 

internetowej home.pl pod adresem  https://home.pl/projektowanie-grafik 

3. Warunkiem koniecznym do skorzystania z Usług Tworzenia identyfikacji wizualnej jest: 

a) wykonanie czynności wskazanych w Specyfikacji Usług Tworzenia identyfikacji wizualnej 

, oraz 

b) zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu, oraz 

c) zaakceptowanie postanowień Regulaminu sieci home.pl, oraz 
d) uiszczenie wynagrodzenia z tytułu Usług Tworzenia identyfikacji wizualnej .  

4. W terminie 5 dni roboczych po  uiszczeniu przez Klienta na rzecz home.pl w całości 

wynagrodzenia z tytułu Usług Tworzenia identyfikacji wizualnej, Klient w formie wiadomości 

elektronicznej otrzymuje tzw. „ Brief”. Klient jest zobowiązany do wypełnienia „Brief” i 

odesłania go na adres podany w wiadomości elektronicznej, w której „Brief” został wysłany. W 

przypadku, gdy dane wskazane przez Klienta w „ Brief” są niewystarczające do należytego 

wykonania Usług Tworzenia identyfikacji wizualnej specjalista z home.pl skontaktuje się z 

Klientem w sposób opisany w Specyfikacji Usług Tworzenia identyfikacji wizualnej w celu 

ustalenia danych koniecznych do należytego wykonania Usług Tworzenia identyfikacji 

wizualnej. W przypadku, gdy dane wskazane przez Klienta w „ Brief” wskazują na to, iż 

zamiarem Klienta jest uzyskanie rezultatów wykraczających poza standardową Usługę 

Tworzenia identyfikacji wizualnej, której cena została określona w Cenniku specjalista z 

home.pl skontaktuje się z Klientem w sposób opisany w Specyfikacji Usług Tworzenia 

identyfikacji wizualnej  w celu indywidualnego uzgodnienia wynagrodzenia z tytułu Usług 

Tworzenia identyfikacji wizualnej  oraz uzyskania  informacji niezbędnych do wykonania 

Usługi Tworzenia identyfikacji wizualnej  i indywidualnego  ustalenia czynności niezbędnych 

do wykonania Usługi Tworzenia identyfikacji wizualnej , a także uzgodnienia indywidualnego 

sposobu wykonania Usługi Tworzenia identyfikacji wizualnej  i uzgodnienia indywidualnego 

terminów poszczególnych działań w ramach Usługi Tworzenia identyfikacji wizualnej . 

5. home.pl przekazuje Klientowi rezultaty wykonania Usługi Tworzenia identyfikacji wizualnej  

w sposób opisany w Specyfikacji Usługi Tworzenia identyfikacji wizualnej .  

6. Klient jest uprawniony do zgłoszenia w sposób opisany w Specyfikacji Usługi Tworzenia 

identyfikacji wizualnej , w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania rezultatów Usługi 

Tworzenia identyfikacji wizualnej , zastrzeżeń co do rezultatu Usługi Tworzenia identyfikacji 

wizualnej . Jeżeli Klient w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim nie zgłosi zastrzeżeń co 

do rezultatu Usługi Tworzenia identyfikacji wizualnej  uznaje się, iż Usługa Tworzenia 

identyfikacji wizualnej  została prawidłowo wykonana. Zapis zdania poprzedniego nie dotyczy 

zastrzeżeń zgłoszonych przez Konsumentów po terminie wskazanym w zdaniu pierwszym, 

które rozpatrywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

7. W przypadku zgłoszenia przez Klienta uzasadnionych zastrzeżeń co do rezultatu Usługi 

https://home.pl/projektowanie-grafik


Tworzenia identyfikacji wizualnej  (nienależyte wykonanie, niezgodność z uzgodnieniami 

dokonanymi ze specjalistą home.pl, brak właściwości uzgodnionych ze specjalistą home.pl, 

brak możliwości osiągnięcia celu uzgodnionego ze specjalistą home.pl) home.pl i Klient 

uzgadniają termin wykonania prac poprawkowych.  

8. Odbiór poprawionego rezultatu Usługi Tworzenia identyfikacji wizualnej  następuje w trybie 

opisanym w pkt 5, 6,7 powyżej. 

9. Po dokonaniu odbioru rezultatu Usługi Tworzenia identyfikacji wizualnej  w trybie opisanym 

w pkt 5, 6, 7 powyżej, home.pl udziela Klientowi licencji na korzystanie z utworów (zwanych 

dalej: utworami lub utworem) powstałych w rezultacie wykonywania Usługi Tworzenia 

identyfikacji wizualnej , bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich 

znanych polach eksploatacji, a w szczególności w zakresie:  

a) utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, 

w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

b) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do 

obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

c) trwałego i czasowego utrwalania oraz zwielokrotniania na wszelkich znanych nośnikach 

cyfrowych, w szczególności na nośnikach magnetycznych, płytach CD, DVD, BD, dyskach 

optycznych i magnetooptycznych, dyskach komputerowych oraz na wszystkich typach 

nośników przeznaczonych do zapisu, w tym na nośnikach pamięci przenośnej, 

d) produkcji i wprowadzania do obrotu nośników zapisów wszelkiego rodzaju, w tym np. 

nośnikach magnetycznych, płytach CD, DVD, BD, dyskach optycznych i 

magnetooptycznych, dyskach komputerowych oraz na wszystkich typach nośników 

przeznaczonych do zapisu, w tym na nośnikach pamięci przenośnej, 

e) wprowadzania do obrotu samodzielnie, a także z innym utworem,  

f) wszelkiego rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w 

szczególności także wprowadzanie zapisów do pamięci komputerów i serwerów sieci 

komputerowych, w tym ogólnie dostępnych w rodzaju Internet i udostępniania ich 

użytkownikom takich sieci, 

g) publicznego udostępniania utworu zarówno odpłatnego, jak i nieodpłatnego w taki sposób, 

aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym 

także w sieciach komputerowych,  

h) przekazywania i przesyłania utworu pomiędzy komputerami, serwerami i użytkownikami, 

innymi odbiorcami, przy pomocy wszelkiego rodzaju środków i technik, 

i) nadania za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną 

oraz za pośrednictwem satelity, 

j) udzielania licencji na wykorzystanie utworu i jego zmodyfikowanych wersji w dowolny 

sposób, 

k) opracowania utworu, w szczególności tłumaczenia, przeróbki, adaptacji oraz dokonywania 

wszelkich modyfikacji utworu oraz zezwalania na dokonywanie wszelkich modyfikacji 

utworu przez osoby trzecie i wykorzystywania w dowolny sposób tak utworzonych jego 

modyfikacji, 

l) zezwalania na wykonywanie autorskiego prawa zależnego w zakresie opisanym w lit. a) – k) 

powyżej.  

10. W przypadku udzielenia licencji opisanej w pkt 9 powyżej, na rezultat Usługi Tworzenia 

identyfikacji wizualnej Klientowi nie posiadającemu siedziby, miejsca zamieszkania lub zarządu 

na terenie Rzeczypospolitej Polskiej - Klient jest zobowiązany uiścić home.pl całą cenę  z tytułu 

Usługi Tworzenia identyfikacji. Natomiast wszelkie podatki czy inne obciążenia publiczno - 

prawne, które Klient jest zobowiązany odprowadzić w kraju siedziby, miejsca zamieszkania lub  

zarządu, zgodnie z przepisami tego kraju lub umowami międzynarodowymi zawartymi z  

Rzeczpospolitą Polską Klient jest zobowiązany pokryć w całości ze swoich środków 

finansowych oraz uiścić do właściwego organu. W związku z powyższym  Klient nie jest 

uprawniony do żądania od home.pl jakiegokolwiek zwrotu środków finansowych z tego tytułu, 

jak również Klient jest wyłącznie odpowiedzialny z tytułu prawidłowego wykonania stosownych 

obowiązków podatkowych. 

 

§ 3. Postanowienia końcowe. 



1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajduje Regulaminu 

sieci home.pl, dostępny na stronie internetowej pod adresem https://home.pl/regulaminy. 

2. home.pl zastrzega sobie możliwość zmiany Specyfikacji Usług Marka Start/ Marka Biznes/ 

Marka Online/ Marka Profesjonalna  poprzez zmianę typów i rodzajów Usług Tworzenia 

identyfikacji wizualnej  (rozszerzanie i ograniczanie, dopisywanie nowych). Zmiana taka nie 

stanowi zmiany Regulaminu w rozumieniu przepisów prawa oraz Regulaminu sieci home.pl, 

dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://home.pl/regulaminy. Zmiana taka nie 

wpływa na korzystanie z Usług Tworzenia identyfikacji wizualnej  na podstawie umów o 

świadczenie przez home.pl Usług Tworzenia identyfikacji wizualnej  zawartych przed jej 

wprowadzeniem. 



 

 


