
 

 
REGULAMIN  

USŁUGI SKRIMARKET  

REGULATIONS OF 

SKRIMARKET SERVICES 

§ 1. Postanowienia wstępne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady 
świadczenia drogą elektroniczną usługi 
Skrimarket. 

2. Usługodawcą świadczącym usługę Skrimarket 
jest SKRIWARE S.A. z siedzibą w Warszawie 
przy ul. Juliana Konstantego Ordona 3, 01-237 
Warszawa, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
pod numerem 0000933322, NIP: 
5213687934, REGON: 36072181200000, 
adres elektroniczny: info@skriware.com. 

3. Użytkownik może kontaktować się z 
Usługodawcą w oparciu o dane lub formularz 
kontaktowy zamieszczone pod adresem 
https://skriware.com/pl/kontakt-skriware/. 
Ponadto Użytkownik może kontaktować się z 
Usługodawcą za pomocą czatu dostępnego 
pod adresem https://skriware.com/pl/.  

 

§ 1. Preliminary provisions 

1. These Regulations set out the rules for the 
electronic provision of the Skrimarket service. 
 

2. The provider of Skrimarket service is 
SKRIWARE S.A. with its registered office in 
Warsaw, Juliana Konstantego Ordona 3, 01-
237 Warsaw, entered in the Register of 
Entrepreneurs of the National Court Register 
kept by the District Court for the Capital City 
of Warsaw, XIII Commercial Division of the 
National Court Register, under the number 
0000933322, NIP: 5213687934, REGON: 
36072181200000, electronic address: 
info@skriware.com. 

3. The User may contact the Service Provider 
based on the data or contact form provided at 
https://skriware.com/pl/kontakt-skriware/. 
In addition, the User may contact the Service 
Provider via chat available at 
https://skriware.com/pl/. 

 

§ 2.  Definicje  

1. Skrimarket – usługa świadczona drogą 
elektroniczną w zakresie i na warunkach 
opisanych w Regulaminie będąca platformą 
służącą odpłatnemu lub nieodpłatnemu 
udostępnianiu Użytkownikom Skrimarket 
Modeli przez Usługodawcę lub Uploaderów 
oraz publikacji ogłoszeń o Modelach 
dostępnych w serwisie prowadzonym przez 
MyMiniFactory. 

2. Strona Skrimarket – strona internetowa pod 
adresem https://skrimarket.com/  

3. Użytkownik – podmiot korzystający ze 
Skrimarket (usługobiorca), w tym nabywcy 
Modeli oraz Uploaderzy. 

4. Usługodawca – podmiot wskazany w § 1 ust. 
2 Regulaminu. 

5. Model – nadający się do wydruku projekt 3D. 

6. Uploader – Użytkownik, który sprzedaje lub 
udostępnia nieodpłatnie za pośrednictwem 
Skrimarket Modele będące jego własnością.  

7. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z 
przedsiębiorcą czynności prawnej 

§ 2. Definitions 

1. Skrimarket - a service provided electronically 
to the extent and under the conditions 
described in the Regulations, which is a 
platform used to make Models available to 
Skrimarket Users by the Service Provider or 
Uploaders for a fee or free of charge, as well 
as to publish advertisements for Models 
available on the site operated by 
MyMiniFactory. 

2. Skrimarket Website – the website available at 
https://skrimarket.com/ 

3. User - an entity using Skrimarket (service 
recipient), including buyers of Models and 
Uploaders. 

4. Service Provider - the entity indicated in § 1(2) 
of the Regulations. 

5. Model - a printable 3D blueprint. 

6. Uploader - User who sells or makes available 
free of charge through Skrimarket Models that 
he/she owns. 

7. Consumer - a natural person making with an 
entrepreneur a legal transaction that is not 
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niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością 
gospodarczą lub zawodową. 

8. Regulamin – niniejszy regulamin. 

9. Umowa – umowa o świadczenie drogą 
elektroniczną usługi Skrimarket zawarta przez 
Użytkownika z Usługodawcą zgodnie z 
postanowieniami Regulaminu. 

 

10. Konto – indywidualne konto użytkownika 
utworzone przez Użytkownika w procesie 
rejestracji zgodnie z wymogami określonymi w 
§ 3 ust. 2-5 Regulaminu. 

11. Umowa Licencyjna – umowa, na podstawie 
której Użytkownik nabywa niewyłączną, 
pojedynczą i niezbywalną licencję o zasięgu 
ogólnoświatowym na Model obejmującą pola 
eksploatacji wskazane w § 7 ust. 4 
Regulaminu. Umowa Licencyjna może zostać 
zawarta przez Użytkownika nabywającego 
Model z Usługodawcą lub Uploaderem, w 
zależności od tego, który z tych podmiotów 
udostępnia Model Użytkownikowi. 

12. MyMiniFactory – spółka My Mini Factory Ltd 
z siedzibą w Londynie przy 2 Berners Road, 
Islington (London, N1 0PW) w Wielkiej 
Brytanii, wpisana do rejestru pod numerem 
09562672, prowadząca serwis dostępny pod 
adresem https://www.myminifactory.com/. 

 

directly related to his/her economic or 
professional activity. 

8. Regulations - these rules and regulations. 

9. Agreement - agreement for electronic 
provision of Skrimarket service concluded by 
the User with the Service Provider in 
accordance with the provisions of the 
Regulations. 

10. Account - an individual user account created 
by the User in the registration process in 
accordance with the requirements specified in 
§ 3 (2-5) of the Regulations. 

11. License Agreement - an agreement under 
which the User acquires a non-exclusive, 
single and non-transferable worldwide license 
for the Model covering the fields of exploitation 
indicated in § 7(4) of the Regulations. The 
License Agreement may be concluded by the 
User acquiring the Model with the Service 
Provider or Uploader, depending on which of 
these entities makes the Model available to 
the User. 

12. MyMiniFactory - the company My Mini Factory 
Ltd with its registered office at 2 Berners 
Road, Islington (London, N1 0PW) in the 
United Kingdom, registered under number 
09562672, operating the service available at 
https://www.myminifactory.com/. 

§ 3.  Utworzenie Konta i zawarcie Umowy  

1. Umowa o świadczenie usługi Skrimarket 
zostaje zawarta przez Usługodawcę 
i Użytkownika z chwilą zakończenia przez 
Użytkownika procedury rejestracyjnej opisanej 
w § 3 ust. 2-5 Regulaminu. Utworzenie 
i prowadzenie Konta jest darmowe. 

2. Użytkownik może utworzyć Konto na stronie 
https://skrimarket.com/users/sign_in klikając 
w pole „Rejestracja i logowanie ze Skriware 
SSO”. Użytkownik może utworzyć Konto na 
dwa sposoby: 

a) z wykorzystaniem istniejącego konta 
Użytkownika w serwisie „Google” lub 
„Microsoft” (Sposób 1) albo  

b) poprzez stworzenie nowego konta 
w serwisie Skriware (Sposób 2).  

3. Sposób 1: Aby utworzyć Konto przy 
wykorzystaniu istniejącego konta Użytkownika 
w serwisie „Google” lub „Microsoft” należy 
kliknąć w pole z logo odpowiedniego serwisu 
znajdujące się poniżej pola „Zaloguj się za 

§ 3. Creation of an Account and conclusion of 
an Agreement 

1. The Skrimarket Service Agreement is 
concluded by the Service Provider and the 
User upon completion by the User of the 
registration procedure described in § 3(2-5) of 
the Regulations. Creation and maintenance of 
the Account is free of charge. 

2. A User can create an Account on 
https://skrimarket.com/users/sign_in by 
clicking on the "Register and Login with 
Skriware SSO" box. The User can create an 
Account in two ways: 

a) using the User's existing account on 
"Google" or "Microsoft" (Method 1) or 

b) By creating a new account on Skriware 
(Method 2). 
 

3. Method 1: To create an Account using an 
existing User account on the "Google" or 
"Microsoft" service, click on the box with the 
logo of the corresponding service located 
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pomocą swojego konta społecznościowego” 
i zalogować się na istniejące konto. 

4. Sposób 2: Aby utworzyć Konto przy pomocy 
konta w serwisie Skriware Użytkownik 
powinien wypełnić formularz rejestracyjny. 
W pierwszej kolejności należy podać adres e-
mail, a następnie kliknąć pole „Wyślij kod 
weryfikacyjny”. 

5. Sposób 2: Na podany adres e-mail 
Użytkownik otrzyma wiadomość z kodem, 
który należy wprowadzić do formularza 
rejestracyjnego, aby zweryfikować adres e-
mail powiązany z Kontem. Następnie należy 
podać i powtórzyć hasło. W celu zakończenia 
procesu rejestracji należy kliknąć pole 
„Utwórz”. 

6. Każde Konto tworzone jest tylko dla jednego 
Użytkownika. Użytkownik może edytować 
swoje dane po zalogowaniu się na Konto. Na 
Użytkowniku spoczywa obowiązek 
zapewnienia, że dane związane z Kontem, 
w szczególności adres e-mail, są poprawne 
i aktualne. 

7. W przypadku Użytkownika, który nie ukończył 
18. roku życia warunkiem utworzenia Konta 
jest uzyskanie zgody opiekuna prawnego. 
Utworzenie Konta przez tego Użytkownika jest 
równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o 
uzyskaniu zgody opiekuna prawnego na 
utworzenie Konta i korzystanie z usługi 
Skrimarket na zasadach określonych w 
Regulaminie. Usługodawca zastrzega sobie 
prawo do usunięcia Konta w przypadku 
stwierdzenia naruszenia tego wymogu. 

8. Utworzenie Konta jest równoznaczne 
z zaakceptowaniem warunków Regulaminu 
oraz Polityki Prywatności i Plików Cookies. 

 

below the "Sign in with your social account" 
box and log in to the existing account. 
 

4. Method 2: To create an Account using a 
Skriware account, the User should fill out the 
registration form. The first step is to provide an 
email address, and then click the "Send 
verification code" box. 
 

5. Method 2: The User will receive an email with 
a code to be entered into the registration form 
to verify the email address associated with the 
Account. Then the password must be entered 
and repeated. Click the "Create" box to 
complete the registration process. 

 
 

6. Each Account is created only for one User. 
The User may edit his/her data after logging 
into the Account. It is the responsibility of the 
User to ensure that the data related to the 
Account, especially the e-mail address, is 
correct and up-to-date. 
 
 

7. In the case of a User who is under 18 years of 
age, creating an Account requires the consent 
of a legal guardian. Creation of an Account by 
this User is tantamount to the submission of a 
statement on obtaining the consent of the 
legal guardian to create an Account and to use 
the Skrimarket service under the terms 
specified in the Regulations. The Service 
Provider reserves the right to remove the 
Account in case of violation of this 
requirement. 
 

8. Creating an Account is tantamount to 
accepting the terms of the Regulations and 
the Privacy and Cookies Policy. 

 

§ 4. Rodzaje i zakres świadczonych usług 

Usługodawca świadczy drogą elektroniczną 
usługę Skrimarket, która może obejmować:  

a. udostępnianie przez Usługodawcę 
Użytkownikom bezpłatnie lub odpłatnie 
Modeli w ramach bazy danych Skrimarket, 

b. pośrednictwo w nieodpłatnym lub odpłatnym 
udostępnianiu Użytkownikowi Modeli przez 
Uploadera, 

c. publikację informacji o Modelach dostępnych 
w serwisie prowadzonym przez 
MyMiniFactory, które Użytkownicy mogą 
pozyskać wyłącznie poprzez zarejestrowanie 

§ 4. Types and scope of services provided 

The Service Provider provides Skrimarket service 
electronically, which may include: 

a) provision of Models within the Skrimarket 
database by the Service Provider to Users 
free of charge or for a fee, 
 

b) Intermediation of free or paid access of 
Models to the User by Uploader, 

 
c) publication of information about Models 

available on the service operated by 
MyMiniFactory, which Users may obtain only 
by registering on the MyMiniFactory service, 
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się w serwisie MyMiniFactory, zgodnie z 
regulaminem tam obowiązującym, 

d. przekazywanie Użytkownikowi (za jego 
zgodą) nowych informacji dotyczących 
Skrimarket, 

e. rozpatrywanie reklamacji składanych przez 
Użytkownika. 

 

in accordance with the rules and regulations 
therein, 

 
d) Providing the User (with his/her consent) with 

new information regarding Skrimarket, 
 

e) Processing of complaints submitted by the 
User. 

 
 

§ 5. Warunki świadczenia usługi 
Skrimarket 

1. Z zastrzeżeniem § 6 Regulaminu, który 
określa zasady dotyczące ogłoszeń o 
Modelach dostępnych w serwisie 
MyMiniFactory, usługa Skrimarket jest 
świadczona na warunkach określonych w § 5 
Regulaminu. Usługa Skrimarket jest 
udostępniana wyłącznie online na Stronie 
Skrimarket. W Skrimarket mogą być dostępne 
zarówno bezpłatne, jak też płatne Modele, 
przy czym Usługodawca nie gwarantuje 
dostępności jakichkolwiek Modeli 
w Skrimarket. 

2. Użytkownik uzyskuje dostęp do Skrimarket 
w wyniku rejestracji zgodnie z procedurą 
określoną w § 3 ust. 2-5 Regulaminu. 

3. Jeżeli Usługodawca lub Uploader umieścił 
w Skrimarket darmowy Model, Użytkownik 
może go uzyskać bez ponoszenia 
jakichkolwiek opłat, nabywając prawo do 
korzystania z Modelu zgodnie z treścią 
Umowy Licencyjnej, którą Użytkownik musi 
zaakceptować, by uzyskać Model.  

4. Usługodawca oferuje Modele w ramach bazy 
danych Skriware jako przedsiębiorca. Model 
oferowany przez Uploadera w Skrimarket 
opatrzony jest informacją, czy Uploader 
oferujący Model jest przedsiębiorcą. Jeśli 
Uploader oferujący Model w Skrimarket nie 
jest przedsiębiorcą, do umowy zawieranej 
między Użytkownikiem a Uploaderem nie 
mają zastosowania przepisy dotyczące 
ochrony konsumentów. Ustalenie statusu 
Uploadera następuje na podstawie złożonego 
przez niego oświadczenia. Usługodawca nie 
ma obowiązku weryfikacji, czy złożone 
oświadczenie jest zgodne z rzeczywistym 
stanem rzeczy. 

5. Użytkownik pobiera Model po uprzednim 
zaakceptowaniu warunków Umowy 
Licencyjnej. Ponadto jeśli Model jest 
udostępniony odpłatnie, dla jego uzyskania 

§ 5. Terms and conditions of Skrimarket 
service 

1. Subject to § 6 of the Regulations, which sets 
forth the rules for advertisements for Models 
available on the MyMiniFactory Site, the 
Skrimarket service is provided under the 
terms and conditions set forth in § 5 of the 
Regulations. The Skrimarket service is 
provided exclusively online on the Skrimarket 
Website. Both free and paid Models may be 
available in Skrimarket, however the Service 
Provider does not guarantee the availability of 
any Models in Skrimarket. 
 

2. The User gains access to Skrimarket through 
registration in accordance with the procedure 
specified in § 3 (2-5) of the Regulations. 

3. If the Service Provider or Uploader has placed 
a free Model in Skrimarket, the User may 
obtain it without paying any fees, acquiring the 
right to use the Model in accordance with the 
contents of the License Agreement, which the 
User must accept in order to obtain the Model. 

4. The Service Provider offers Models within the 
Skriware database as an entrepreneur. The 
Model offered by an Uploader in Skrimarket is 
accompanied by information whether the 
Uploader offering the Model is an 
entrepreneur. If the Uploader offering the 
Model in Skrimarket is not an entrepreneur, 
consumer protection regulations do not apply 
to the agreement concluded between the User 
and the Uploader. Determination of the 
Uploader's status is made on the basis of the 
statement made by the Uploader. The Service 
Provider is not obliged to verify whether the 
statement made is true. 

5. The User downloads the Model after 
accepting the terms of the License 
Agreement. In addition, if the Model is made 
available for a fee, it is necessary to pay a fee 
in accordance with § 8 of the Regulations in 
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konieczne jest uiszczenie opłaty zgodnie z § 8 
Regulaminu. 

6. Zabronione jest dostarczanie przez 
Użytkownika treści o charakterze 
bezprawnym. 

7. Usługi lub inne funkcjonalności świadczone za 
pośrednictwem Skrimarket mogą się różnić 
w zależności od kraju lub regionu. 
Usługodawca, ze względu na regulacje 
dotyczące własności intelektualnej, nie 
zapewnia, że dana usługa, określony rodzaj 
funkcjonalności lub jej zakres, będzie w pełni 
dostępny dla Użytkowników w każdym kraju. 

 

§ 6. Publikacja informacji o Modelach 
dostępnych w MyMiniFactory 

1. Poza Modelami dostępnymi w Skrimarket 
(umieszczanymi przez Skriware lub 
Uploaderów), w Skrimarket są informacje o 
Modelach dostępnych w serwisie 
prowadzonym przez MyMiniFactory. 
Widniejące w Skrimarket informacje o 
Modelach dostępnych w serwisie 
MyMiniFactory stanowią ogłoszenia 
w rozumieniu art. 71 k.c., będące 
zaproszeniem do zawarcia umowy 
z MyMiniFactory na warunkach określonych 
w regulaminie tego serwisu.  

2. Widniejące w Skrimarkecie ogłoszenia o 
Modelach dostępnych w serwisie 
MyMiniFactory są każdorazowo oznaczone 
logo MyMiniFactory. Aby pobrać Model z bazy 
danych MyMiniFactory Użytkownik musi 
posiadać konto w serwisie MyMiniFactory. 

3. MyMiniFactory nie jest Uploaderem w 
rozumieniu § 2 ust. 6 Regulaminu a Modele 
dostępne w serwisie MyMiniFactory nie są 
udostępniane w Skrimarket. Usługa 
świadczona w ramach Skrimarket w 
odniesieniu do Modeli dostępnych w serwisie 
MyMiniFactory ogranicza się do publikacji 
ogłoszeń o tych Modelach. Postanowienia 
Regulaminu dotyczące nabywania Modeli 
pochodzących od Usługodawcy lub 
Uploaderów (w szczególności § 7, § 8 i § 14 
Regulaminu) nie znajdują zastosowania do 
ogłoszeń o Modelach dostępnych w serwisie 
MyMiniFactory. W odniesieniu do Modeli 
dostępnych w serwisie MyMiniFactory, 
Skriware nie jest stroną umowy dotyczącej 
nabywania tych Modeli i nie ponosi 
odpowiedzialności za te Modele.  

 

order to obtain the Model. 
 

6. It is forbidden for the User to provide unlawful 
content. 
 

7. Services or other functionalities provided 
through Skrimarket may vary from country to 
country or region to region. The Service 
Provider, due to intellectual property 
regulations, does not assure that a particular 
service, a particular type of functionality or its 
scope, will be fully available to Users in every 
country. 

 

§ 6. Publication of information about the 
Models available in MyMiniFactory 

1. In addition to the Models available on 
Skrimarket (posted by Skriware or 
Uploaders), there is information on Models 
available on the service operated by 
MyMiniFactory. Information appearing on 
Skrimarket about Models available on the 
service run by MyMiniFactory constitutes 
advertisements within the meaning of Article 
71 of the Polish Civil Code, being an invitation 
to conclude an agreement with MyMiniFactory 
under the terms and conditions set forth in in 
the regulations of the MyMiniFactory service. 

2. Advertisements on Skrimarket for Models 
available on MyMiniFactory are marked with 
the MyMiniFactory logo in each case. In order 
to download a Model from the MyMiniFactory 
database, the User must have a 
MyMiniFactory account. 

3. MyMiniFactory is not an Uploader within the 
meaning of § 2(6) of the Regulations and the 
Models available on the MyMiniFactory 
website are not made available on Skrimarket. 
The service provided on Skrimarket with 
respect to Models available on MyMiniFactory 
is limited to the publication of advertisements 
for such Models. The provisions of the 
Regulations concerning the acquisition of 
Models from the Service Provider or 
Uploaders (in particular, § 7, § 8 and § 14 of 
the Regulations) do not apply to 
advertisements for Models available on the 
MyMiniFactory website. With respect to 
Models available on the MyMiniFactory 
website, Skriware is not a party to the 
agreement regarding the acquisition of such 
Models and shall not be liable for such 
Models. 
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§ 7. Umowa Licencyjna 

1. Pozyskanie Modelu udostępnionego w 
Skrimarket wymaga uprzedniej akceptacji 
warunków Umowy Licencyjnej określonych w 
niniejszym paragrafie. Drugą stroną Umowy 
Licencyjnej (Licencjodawca) jest Uploader 
albo Usługodawca, w zależności od tego, który 
z tych podmiotów udostępnia nabywany 
Model w Skrimarket. W przypadku nabycia 
Modelu od Uploadera Użytkownik akceptuje, 
że Usługodawca występuje wyłącznie w roli 
pośrednika i nie jest stroną Umowy Licencyjnej 
zawieranej między Użytkownikiem 
a Uploaderem. 

2. Umowa Licencyjna zostaje zawarta z 
momentem zaakceptowania jej warunków 
przez Użytkownika nabywającego Model, co 
nastąpi poprzez zaznaczenie odpowiedniego 
pola, niezbędnego do pozyskania Modelu. 
Ponadto w przypadku Modeli odpłatnych 
niezbędne jest opłacenie Modelu zgodnie z § 
8 Regulaminu. 

3. Licencjodawca udziela Użytkownikowi na 
Model niewyłącznej, pojedynczej i 
niezbywalnej licencji o zasięgu 
ogólnoświatowym. Użytkownik nie nabywa na 
mocy Umowy Licencyjnej praw autorskich do 
Modelu ani do oprogramowania związanego z 
jego użytkowaniem. 

4. Prawo Użytkownika do korzystania z 
dowolnego nabytego Modelu obejmuje 
następujące pola eksploatacji:  

a. konwersja Modelu na język drukarki 3D 
i drukowanie dowolnej liczby kopii 3D 
zawartych w Modelu oraz  

b. czasowe zwielokrotnienie Modelu w 
postaci cyfrowej w pamięci drukarki 3D 
lub pamięci komputera w celu 
wykonania wydruku. 

5. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie: 

a. dokonywać jakichkolwiek zmian w 
Modelu, 

b. udostępniać Modelu osobom 
trzecim, modyfikować, 
dystrybuować, wypożyczać do 
użytkowania, sublicencjonować, 
zmieniać lub tłumaczyć Modelu lub 
oprogramowania niezbędnego do 
wykonania wydruku na drukarce 
3D, 

c. manipulować przy Modelu lub 
oprogramowaniu niezbędnym do 

§ 7. License Agreement 

1. Acquisition of a Model made available on 
Skrimarket requires prior acceptance of the 
terms of the License Agreement set forth in 
this paragraph. The other party to the License 
Agreement (Licensor) is either Uploader or 
Service Provider, depending on which of 
these entities makes the acquired Model 
available on Skrimarket. In the case of 
acquiring a Model from an Uploader, the User 
accepts that the Service Provider acts only as 
an intermediary and is not a party to the 
License Agreement concluded between the 
User and the Uploader. 

2. The License Agreement is concluded at the 
moment of acceptance of its terms and 
conditions by the User acquiring the Model, 
which will be done by checking the 
appropriate box, necessary to acquire the 
Model. In addition, in the case of paid Models, 
it is necessary to pay for the Model in 
accordance with § 8 of the Regulations. 

3. The Licensor grants the User a non-exclusive, 
single and non-transferable worldwide license 
to the Model. The User does not acquire under 
the License Agreement any copyright in the 
Model or in the software associated with its 
use. 

4. The User's right to use any acquired Model 
includes the following fields of exploitation: 

a. converting the Model into the language 
of the 3D printer and printing any 
number of 3D copies contained in the 
Model, and 

b. temporary multiplication of the Model in 
digital form in the memory of a 3D 
printer or computer memory for 
printing. 
 

5. The User undertakes not to: 

a. make any changes to the Model, 
b. share the Model with third parties, 

modify, distribute, lend for use, 
sublicense, change or translate the 
Model or the software necessary to 
print on the 3D printer, 

 
 
 

c. tinker with the Model or software 
necessary to make the 3D printer print. 
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wykonania wydruku na drukarce 
3D. 

6. W przypadku Modelu udostępnianego 
bezpłatnie Użytkownik akceptuje, że nie 
jest on objęty jakąkolwiek gwarancją, że 
będzie wolny od wad, będzie działał 
prawidłowo i spełniał oczekiwania 
Użytkownika lub że będzie kompatybilny z 
oprogramowaniem Użytkownika.  

7. W przypadku Modelu udostępnianego 
odpłatnie Użytkownik oświadcza wobec 
Licencjodawcy, że kupuje licencję na 
Model po upewnieniu się, że ma 
możliwość jego wydruku biorąc pod 
uwagę sprzęt oraz oprogramowanie, 
którym dysponuje Użytkownik. 

8. Licencjodawca oświadcza, że: 
a. jeśli jest osobą fizyczną, to 

ukończył 18. rok życia i posiada 
pełną zdolność do czynności 
prawnych bądź jeśli nie ukończył 
18. roku życia, uzyskał zgodę 
opiekuna prawnego na zawarcie 
Umowy Licencyjnej, 

b. posiada wszelkie prawa niezbędne 
do umieszczania i sprzedaży 
Modelu za pośrednictwem 
Skrimarket, które obejmują m.in. 
tytuł prawny oraz prawa autorskie, 

c. Model oferowany za 
pośrednictwem Skrimarket jest 
wolny od wad (fizycznych i 
prawnych) oraz roszczeń osób 
trzecich, nie narusza żadnych 
praw osób trzecich, w tym praw 
autorskich, praw do znaków 
towarowych, praw patentowych, 
tajemnic handlowych, prawa do 
prywatności, prawa do wizerunku, 
ani żadnych innych praw 
własności lub praw własności 
intelektualnej oraz nie szkaluje, nie 
oczernia i nie znieważa żadnych 
osób lub podmiotów, ani nie 
naruszają ich praw, w tym ich 
prawa do prywatności, prawa do 
wizerunku lub jakichkolwiek innych 
dóbr osobistych. 

 

6. In the case of a Model provided free of charge, 
the User agrees that it is not covered by any 
warranty that it will be free of defects, will work 
properly and meet the User's expectations, or 
that it will be compatible with the User's 
software. 

7. In the case of a Model provided for a fee, the 
User declares to the Licensor that he/she buys 
a license for the Model after ensuring that 
he/she has the ability to print it taking into 
account the hardware and software available 
to the User. 

 

8. The Licensor declares that: 

a. a. if he/she is a natural person, 
he/she is at least 18 years of age 
and has full legal capacity, or if 
he/she is under 18 years of age, 
he/she has obtained the consent of 
his/her legal guardian to conclude 
the License Agreement, 

b. holds all rights necessary to post 
and sell the Model through 
Skrimarket, which include, but are 
not limited to, title and copyright, 

c. The Model offered through 
Skrimarket is free from defects 
(physical and legal) and claims of 
third parties, does not violate any 
rights of third parties, including 
copyrights, trademark rights, 
patent rights, trade secrets, right of 
privacy, right of publicity, or any 
other property or intellectual 
property rights, and does not 
defame, slander or insult any 
person or entity, or violate their 
rights, including their right to 
privacy, right of publicity or any 
other personal rights. 

 

§ 8. Opłacenie zamówienia (dotyczy Modeli 
udostępnianych odpłatnie) 

1. W przypadku Modeli oferowanych w 
Skrimarket odpłatnie zawarcie Umowy 
Licencyjnej oraz uzyskanie dostępu do Modelu 
wymaga uiszczenia opłaty na rzecz podmiotu 
oferującego Model (Usługodawcy albo 

§ 8. Payment of the order (applies to 
Models provided for a fee) 

1. In the case of Models offered on Skrimarket 
for a fee, entering into a License Agreement 
and gaining access to the Model requires 
payment of a fee to the entity offering the 
Model (either the Service Provider or the 
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Uploadera). W tym celu Użytkownik powinien 
postępować zgodnie z instrukcjami 
widocznymi na stronie Skrimarket. 

2. Jeśli Użytkownik żąda wystawienia faktury 
VAT, ma obowiązek podać przy dokonywaniu 
płatności dane niezbędne do wystawienia 
faktury, w szczególności numer NIP. Faktura 
VAT zostanie przesłana na adres mailowy 
Użytkownika służący do logowania na Koncie 
lub inny wskazany przez Użytkownika. 

 

Uploader). For this purpose, the User should 
follow the instructions visible on the 
Skrimarket Website. 

2. If the User requests a VAT invoice, he/she is 
obliged to provide the data necessary for 
issuing the invoice, in particular the Tax 
Identification Number, when making the 
payment. The VAT invoice will be sent to the 
User's e-mail address used for logging into the 
Account or any other address indicated by the 
User. 

 

§ 9. Postanowienia dotyczące Uploaderów 

1. Uploader akceptuje, że umieszczenie 
Modelu będącego jego własnością w 
Skrimarket jest równoznaczne ze 
złożeniem oferty zawarcia Umowy 
Licencyjnej i udzielenia przez niego 
licencji zgodnie z postanowieniami § 7 
Regulaminu. 

2. Uploader najpóźniej z chwilą 
udostępnienia Modelu w Skrimarket ma 
obowiązek złożyć wobec Usługodawcy 
oświadczenie w przedmiocie posiadania 
statusu przedsiębiorcy. 

 

§ 9. Provisions regarding Uploaders 

1. Uploader agrees that uploading a Model 
owned by him/her to Skrimarket is 
tantamount to an offer to conclude a 
License Agreement and granting by 
him/her a license in accordance with the 
provisions of § 7 of the Regulations. 

2. The Uploader is obliged to make a 
declaration to the Service Provider 
regarding his/her status as an 
entrepreneur no later than the moment the 
Model is made available in Skrimarket. 

 

§ 10. Wymagania techniczne korzystania ze 
Skrimarket 

W związku z udostępnianiem Skrimarket 
wyłącznie online, Użytkownik akceptuje 
konieczność samodzielnego zapewnienia sobie 
na własny koszt i odpowiedzialność dostępu do 
Internetu, sprzętu komputerowego oraz 
oprogramowania umożliwiającego korzystanie ze 
Skrimarket i Strony Internetowej Skrimarket. 
Minimalne wymagania techniczne dotyczące 
korzystania ze Skrimarket i Strony Internetowej 
Skrimarket są następujące: 

a. połączenie z siecią Internet, 

b. jedna z następujących przeglądarek 
internetowych w jej najnowszej lub 
bezpośrednio poprzedzającej 
najnowszą wersji: Chrome, Firefox, 
Safari, Edge, Opera, 

c. sprzęt komputerowy umożliwiający 
spełnienie wymogów z poprzednich 
punktów. 

 

§ 10. Technical requirements for using 
Skrimarket 

In connection with the provision of Skrimarket 
exclusively online, the User accepts the necessity 
of independently providing, at its own expense 
and responsibility, access to the Internet, 
computer hardware and software enabling the 
use of Skrimarket and the Skrimarket Website. 
The minimum technical requirements for the use 
of Skrimarket and the Skrimarket Website are as 
follows: 

a. Internet connection, 

b. one of the following web browsers in 
its latest or immediately preceding 
latest version: Chrome, Firefox, Safari, 
Edge, Opera, 

c. computer equipment to meet the 
requirements of the previous points. 

 

§ 11. Czas obowiązywania Umowy i jej 
zakończenie 

§ 11. Duration of the Agreement and 
its termination 
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1. Umowa o świadczenie usługi Skrimarket jest 
zawarta na czas nieoznaczony.  

2. Użytkownik może w każdym czasie 
wypowiedzieć Umowę ze skutkiem 
natychmiastowym (usunąć Konto). W celu 
wypowiedzenia Umowy należy zalogować się 
na Konto, następnie przejść do panelu „Mój 
Panel”, kliknąć w zakładkę „Profil” i pole „Usuń 
konto”. Po wyświetleniu się komunikatu dot. 
decyzji o usunięciu Konta należy ponownie 
kliknąć pole „Usuń konto”.  

3. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę ze 
skutkiem natychmiastowym w razie istotnego 
naruszenia postanowień Umowy lub 
Regulaminu przez Użytkownika. 
Wypowiedzenie następuje poprzez złożenie 
oświadczenia o wypowiedzeniu na adres 
mailowy Użytkownika służący do logowania na 
Koncie. 

4. W przypadku gdy Usługodawca stwierdzi 
istotne naruszenie Regulaminu lub będzie 
mieć uzasadnione podstawy, aby sądzić, że 
Użytkownik istotnie narusza Regulamin lub 
jest zaangażowany w nielegalną działalność 
prowadzoną za pośrednictwem Skrimarket, 
Usługodawca może zastosować następujące 
sankcje: 

a. ostrzeżenie, 
b. ograniczenie w korzystaniu ze 

Skrimarket,  
c. tymczasowa blokada na Koncie, 
d. pełna blokada lub usunięcie Konta. 

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do 
czasowych przerw w dostępie do Strony 
Internetowej Skrimarket, Skrimarket lub 
Konta, które mogą być spowodowane 
w szczególności pracami modernizacyjnymi 
lub problemami technicznymi. Usługodawca 
zobowiązuje się do zachowania należytej 
staranności w celu przywrócenia dostępu 
w możliwie najkrótszym terminie. 

1. The Skrimarket service agreement is 
concluded for an indefinite period of time. 

2. The User may terminate the Agreement at any 
time with immediate effect (delete the 
Account). In order to terminate the 
Agreement, the User must log in to the 
Account, then go to the "My Panel" panel, click 
on the "Profile" tab and the "Delete Account" 
field. After the message regarding the 
decision to delete the Account is displayed, 
the User must click the "Delete Account" field 
again. 

3. The Service Provider may terminate the 
Agreement with immediate effect in the event 
of a substantial violation of the provisions of 
the Agreement or the Regulations by the User. 
Termination shall be effected by submitting a 
statement of termination to the User's email 
address used to log in to the Account. 

4. In the event that the Service Provider finds a 
substantial violation of the Regulations or has 
reasonable grounds to believe that the User is 
substantially violating the Regulations or is 
engaged in illegal activities conducted through 
Skrimarket, the Service Provider may apply 
the following sanctions: 

a. warning, 
b. restriction on the use of Skrimarket, 
c. temporary ban on the Account, 
d. full ban or deletion of the Account. 

 
 
5. The Service Provider reserves the right to 

temporarily interrupt access to the Skrimarket 
Website, Skrimarket or the Account, which 
may be caused in particular by modernization 
works or technical problems. The Service 
Provider undertakes to exercise due diligence 
to restore access as soon as possible. 

 

  

§ 12. Ryzyko związane z korzystaniem z 
usługi świadczonej drogą 

elektroniczną 

Użytkownik ma świadomość i akceptuje 
szczególne zagrożenia związane z korzystaniem 
z usługi świadczonej drogą elektroniczną, 
w szczególności: 

a. ryzyko związane z podłączeniem sprzętu 
komputerowego do sieci Internet, 

§ 12. Risks associated with the use of 
a service provided electronically 

The User is aware of and accepts the special risks 
associated with the use of the service provided 
electronically, in particular: 
 
 
 

a) risks associated with connecting computer 
equipment to the Internet, 
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b. ryzyko dostępu osób nieuprawnionych do 
informacji przekazywanych z 
wykorzystaniem poczty elektronicznej, 

c. ryzyko podszywania się przez użytkownika 
sieci Internet pod inną osobę, np. poprzez 
wykorzystanie adresu e-mail podobnego do 
adresu Usługodawcy, 

d. ryzyko oszustw mających na celu 
pozyskanie danych poufnych, w 
szczególności loginów i haseł, polegające na 
tworzeniu strony do logowania łudząco 
podobnej do strony Usługodawcy (ang. 
phishing). 

b) the risk of unauthorized access to 
information transmitted via e-mail, 
 

c) the risk of an Internet user impersonating 
another person, such as by using an e-
mail address similar to that of the Service 
Provider, 
 

d) the risk of scams aimed at obtaining 
confidential data, especially logins and 
passwords, by creating a login page 
deceptively similar to the Service 
Provider's website (phishing). 

 

  

§ 13. Postępowanie reklamacyjne 

1. Użytkownik może składać reklamacje w 
sprawach dotyczących korzystania ze 
Skrimarket mailowo na adres: 
support@skriware.com. 

2. Reklamacja powinna spełniać następujące 
minimalne wymogi: 

a. reklamacja powinna pochodzić z adresu 
e-mail Użytkownika służącego do 
logowania na Koncie lub w inny 
dostateczny sposób identyfikować 
Użytkownika; 

b. reklamacja powinna zawierać zrozumiały 
opis problemu będącego podstawą 
reklamacji oraz wskazywać jakiego 
działania domaga się Użytkownik. 

3. Usługodawca rozpatruje reklamację 
niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym 
niż 14 dni od jej otrzymania. Odpowiedź na 
reklamację Usługodawca przesyła za pomocą 
poczty elektronicznej na adres mailowy 
Użytkownika wskazany w reklamacji. 

4. W odniesieniu do Użytkownika będącego 
Konsumentem jeśli Usługodawca nie udzielił 
odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym 
mowa w § 13 ust. 3 Regulaminu uznaje się, że 
uznał reklamację. 

§ 13. Complaint procedure 

1. The User may submit complaints on matters 
concerning the use of Skrimarket by e-mail to: 
support@skriware.com. 

2. The complaint should meet the following 
minimum requirements: 

a. the complaint should be sent from the 
User's email address used to log into the 
Account or otherwise sufficiently identify 
the User; 

b. the complaint should contain an 
understandable description of the problem 
giving rise to the complaint and indicate 
what action the User is requesting. 

3. The Service Provider shall process the 
complaint immediately, but within no more 
than 14 days of its receipt. The Service 
Provider shall send a response to the 
complaint by e-mail to the User's e-mail 
address indicated in the complaint. 

4. With regard to the User who is a Consumer, if 
the Service Provider has not responded to the 
complaint within the time limit referred to in § 
13(3) of the Regulations, the Service Provider 
shall be deemed to have accepted the 
complaint. 

 

§ 14. Postanowienia dotyczące 
Konsumentów (utrata prawa 

odstąpienia od umowy) 

1. Użytkownik, który zawarł Umowę o 
świadczenie usługi Skrimarket poza lokalem 
przedsiębiorstwa Usługodawcy lub na 
odległość, w każdym wypadku wyraża zgodę 
na dostarczenie Modelu przed upływem 
terminu na odstąpienie od umowy i przyjmuje 

§ 14. Provisions regarding Consumers 
(loss of right of withdrawal) 

1. The User who has entered into the Skrimarket 
Service Agreement off-premises or at a 
distance, in any case agrees to deliver the 
Model before the expiration of the deadline for 
withdrawal from the Agreement and 
acknowledges that after delivery of the Model 
(digital content not delivered on a tangible 
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do wiadomości, że po dostarczeniu Modelu 
(treści cyfrowej niedostarczanej na nośniku 
materialnym), Użytkownik utraci prawo 
odstąpienia od umowy, której przedmiotem 
jest pobranie i korzystanie z Modelu (w tym 
Umowy Licencyjnej zawartej z Uploaderem). 

2. Niezwłocznie po nabyciu odpłatnego Modelu 
Usługodawca przekaże Użytkownikowi na 
adres mailowy służący do logowania na 
Koncie informację o udzielonej przez 
Użytkownika zgodzie na dostarczenie Modelu 
(treści cyfrowych) w okolicznościach 
powodujących utratę prawa odstąpienia od 
umowy.  

3. Jeżeli Model (treść cyfrowa) jest niezgodny z 
Umową Licencyjną, Użytkownik może żądać 
od Uploadera będącego przedsiębiorcą 
doprowadzenia Modelu do zgodności z 
Umową Licencyjną. Uploader będący 
przedsiębiorcą może odmówić doprowadzenia 
Modelu do zgodności z Umową Licencyjną, 
jeżeli jest to niemożliwe albo wymagałoby 
nadmiernych kosztów dla Uploadera.  

4. Wobec Użytkownika będącego Konsumentem 
znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy 
ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach 
konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. 
zm.) z uwzględnieniem postanowień 
Regulaminu. 

5. Wobec Użytkowników będących 
Konsumentami nie znajdują zastosowania 
ograniczenia odpowiedzialności z § 15 
Regulaminu. 

6. Ponadto Usługodawca oświadcza, że nie 
weryfikuje czy opinie o Modelach 
zamieszczane w Skrimarket pochodzą od 
konsumentów. 

medium), the User will lose the right to 
withdraw from the Agreement the subject of 
which is the download and use of the Model 
(including the License Agreement concluded 
with the Uploader). 

2. Immediately after acquiring a paid Model the 
Service Provider will inform the User at the 
email address used to log in to the Account 
about the User's consent to the delivery of the 
Model (digital content) under circumstances 
causing the loss of the right of withdrawal. 

3. If the Model (digital content) does not comply 
with the License Agreement, the User may 
demand that the Uploader that is an 
entrepreneur bring the Model into compliance 
with the License Agreement. An Uploader that 
is an entrepreneur may refuse to bring the 
Model into compliance with the License 
Agreement if this is impossible or would 
require excessive costs for the Uploader. 

4. The relevant provisions of the Consumer 
Rights Act of May 30, 2014 (Journal of Laws 
of 2020, item 287, as amended) shall apply to 
the User who is a Consumer, taking into 
account the provisions of the Regulations. 

5. The limitations of liability in § 15 of the 
Regulations do not apply to Users who are 
Consumers. 

6. In addition, the Service Provider states that it 
does not verify whether the reviews of Models 
posted on Skrimarket come from consumers. 

 

§ 15. Odpowiedzialność 

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności 
wobec Użytkownika lub osób trzecich za 
jakiekolwiek szkody związane z 
wykorzystaniem danych zawartych w 
Skrimarket. 

2. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika 
odpowiedzialności za szkody w postaci 
utraconych korzyści, niezależnie od przyczyny 
ich powstania.  

3. Jeżeli roszczenie odszkodowawcze 
Użytkownika związane jest z Modelem, który 
nabył w Skrimarket w ramach bazy danych 
Skriware, odpowiedzialność Usługodawcy za 
nienależyte świadczenie usługi Skrimarket lub 
brak jej świadczenia jest ograniczona w 

§ 15. Responsibility 

1. The Service Provider shall not be liable to the 
User or any third party for any damages 
related to the use of data contained in 
Skrimarket. 

2. The Service Provider shall not be liable to the 
User for damages in the form of lost profits, 
regardless of the cause of their occurrence. 

3. If the User's claim for damages is related to a 
Model that the User purchased from 
Skrimarket as part of the Skriware database, 
the Service Provider's liability for improper 
provision of the Skrimarket service or failure to 
provide it is limited in each case to the amount 
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każdym wypadku do wysokości opłaty 
uiszczonej za Model, którego dotyczy 
roszczenie odszkodowawcze Użytkownika. 

of the fee paid for the Model to which the 
User's claim for damages relates. 

 
 


