§ 1 Postanowienie ogólne
1. Usługa projektowania kuchni świadczona jest przez TMSYS Sp. z o.o., spółką z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Ciepłowniczej 23, 31-574 Kraków, wpisaną
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla KrakowaŚródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000370855, NIP 945-21-52-144, o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych, zwaną
dalej Wykonawcą.
2. Klientem usługi może być osoba fizyczna mające miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zwana dalej Zleceniodawcą.
3. Zleceniodawcą usługi może także być organizacja pozarządowa lub podmiot prowadzący
działalność w zakresie świadczenia usług związanych z przygotowaniem, produkcją lub
montażem mebli kuchennych lub sprzętu AGD, mająca siedzibę na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej.
4. Usługa projektowania kuchni jest usługa wykonana zgodnie z należytą starannością przez
Wykonawcę lub osoby działające na zlecenie i na rachunek Wykonawcy.

§ 2 Nawiązanie współpracy
1. Nawiązanie współpracy następuje w momencie wysłania do TM SYS wypełnionego formularza
przez Klienta i po zaksięgowaniu płatności za usługę.
2. Formularz, o którym mowa powyżej znajduje się pod adresem
https://www.kdmax.pl/projektowanie-dla-stolarzy/
3. Nawiązanie może nastąpić w trakcie rozmowy telefonicznej z konsultantem pod numerem
+48 661 172 727.

§ 3 Płatności
1. Usługa projektowania kuchni wykonywana jest odpłatnie.
2. Klient dokonuje płatności z wykorzystaniem dostępnych metod płatności pod adresem
www.cad.sklep.pl
3. Ewentualne dodatkowe opłaty wynikłe z dokonania płatności w systemie płatności
elektronicznych obciążają Klienta.
4. Opłata za wykonanie usługi projektu kuchni uzależniona jest od układu zabudowy kuchennej
i odpowiednio wynosi;
1. Układ zabudowy kuchennej w kształcie litery I, L : 690 PLN
2. Układ zabudowy kuchennej w kształcie litery U, G, I I : 990 PLN
5. Podane ceny są cenami netto.

§ 4 Usługa projekt kuchni
1. W ramach wykonania usługi Klient otrzymuje:
1. dwie wizualizacje kuchni albo części kuchennej w pomieszczeniach złożonych z kuchni i
salonu, na które składają się ujęcia pomieszczenia oraz rzut (szkic) pomieszczenia (dalej:
Wizualizacja);
2. rzut pomieszczenia będącego poglądowym szkicem pomieszczenia, którego dotyczy
Wizualizacja w oparciu o wymiary pomieszczenia, przedstawione przez Klienta;
3. rozwinięcie ścian, będące widokami poszczególnych ścian;
4. szkic mebli będący rysunkami mebli użytych w Wizualizacji, wraz z ich opisem.
5. możliwość do dwóch konsultacji z opiekunem projektu z wykorzystaniem środków łączności
na odległość.
6. możliwość udziału w sesji projektowej z wykorzystaniem środków łączności na odległość
trwających maksymalnie 120min.

2. Przebieg i terminy wykonania usługi podzielony jest na niżej wskazane etapy;
1. Nawiązanie współpracy i płatność.
2. Konsultacja, przekazanie podstawowych informacji, materiałów i wytycznych.
3. Przygotowanie projektu przez projektanta TM SYS.
4. Prezentacja projektu w trakcie sesji online.
5. Przesłanie projektu w wersji elektronicznej następuje do 3 dni roboczych.
3. Wskazane powyżej terminy mają charakter orientacyjny i każdorazowo mogą ulec wydłużeniu
jednak o nie więcej niż 30 dni kalendarzowych dla każdego z etapów.

§ 5 Dane osobowe
Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 RODO informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TMSYS Sp. z o.o., spółką z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Ciepłowniczej 23, 31-574 Kraków
(„Administrator”).
2. Z Administratorem można kontaktować się pod adresem e-mail: IOD@tmsys.pl oraz poprzez
formularz kontaktowy dostępny na stronie Internetowej www.tmsys.pl, we wszystkich sprawach
dotyczących Pani/Pana danych osobowych.
3. Otrzymaliśmy Pani/Pana dane w celu wykonania zawartej przez Panią/Pana oraz
Administratora umowy cywilnoprawnej („Umowa”).
4. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO:
1. w celu kontaktowania się z Panią/Panem, jako osobą do kontaktu, w celu wykonania
Umowy;
2. w celach dowodowych będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu
zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w tym
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
5. Prawnie uzasadnionym interesem zarówno Administratora, jak i Spółki jest dopełnienie
obowiązków wynikających z zawartej Umowy, w tym udowodnienie, że obie strony Umowy
wywiązały się z niej oraz możliwość dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi
z Umowy.
6. Będziemy przetwarzać Pani/Pana zwykłe dane osobowe (dane identyfikacyjne np. imię i
nazwisko, adres e-mail, korespondencję służbowa powstałą w toku wykonywania Umowy).
7. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych przetwarzanych w celach i na podstawie wskazanej powyżej. Przestaniemy
przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w
stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są
nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam
niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
8. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane przez okres: obowiązywania Umowy, a po jej
rozwiązaniu lub wykonaniu – przez okres niezbędny do wyegzekwowania roszczeń z niej
wynikających lub do czasu przedawnienia ww. roszczeń, w zależności od tego, które ze
zdarzeń nastąpi wcześniej.
9. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym podwykonawcom, w związku z
realizacją obowiązków wynikających z Umowy, którzy przetwarzają dane w imieniu i na
zlecenie Administratora.
10. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich
kopii, do sprostowania (poprawiania) swoich danych, do usunięcia, ograniczenia lub wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

§ 6 Prawa autorskie
1. Na podstawie niniejszej Umowy z dniem jej zawarcia, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3
Wykonawca przenosi na Klienta wszystkie autorskie prawa majątkowe do Dzieła (w całości i w każdej części
z osobna) na następujących polach eksploatacji:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dzieła - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Dzieła, w
tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową taką jak zapis
na płycie CD, DVD, Blu-ray, urządzeniu z pamięcią flash lub jakimkolwiek innym nośniku pamięci,
b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dzieło utrwalono - wprowadzanie do
obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
c. w zakresie rozpowszechniania Dzieła w sposób inny niż określony w pkt b powyżej - publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie Dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym, w tym w sieci Internet oraz innych sieciach teleinformatycznych,
d. zgłaszania i rejestracji Dzieła jako znaków towarowych lub wzorów przemysłowych, w dowolnej
jurysdykcji, w tym jako wspólnotowych znaków towarowych, oraz uzyskania praw ochronnych do tych
znaków i praw z rejestracji tych wzorów przemysłowych.
2. Wraz z nabyciem praw autorskich majątkowych w ramach wynagrodzenie, o którym mowa w § 3, Klient
nabywa także wyłączne prawo do wykonywania opracowań Dzieła (lub jego elementów), w tym
wykonywania jakichkolwiek modyfikacji, adaptacji, tłumaczeń, rozbudowy lub zmian, a także do
wykorzystania Dzieła łącznie z innymi utworami, oraz prawo zezwalania na wykonywanie praw zależnych
do Dzieła na polach eksploatacji wskazanych w ust. 1.
3. Wykonawca wyraża zgodę na korzystanie i rozpowszechnianie Dzieła oraz opracowań Dzieła przez
Zamawiającego, bez oznaczania ich jego nazwą lub nazwiskiem.

§ 7 Ograniczenie odpowiedzialności
TM SYS Sp. z o.o. oświadcza, że przedłożona Klientowi wizualizacja koncepcji projektu kuchni i
wszystkie inne materiały nie jest projektem i Klient decydujący się na realizację inwestycji z
wykorzystaniem całości lub fragmentu wizualizacji koncepcji projektu kuchni czyni to na swój koszt
i ryzyko.

§ 8 Uwagi końcowe
1. Klient w celu skorzystania z Usługi musi posiadać niezbędne urządzenia wraz z odpowiednim
programem lub aplikacjami wymaganymi do nawiązania korespondencji elektronicznej oraz
rozmów online. (Z wykorzystaniem sieci Internet.)
2. Wszelkie opłaty naliczone przez podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne ponosi Klient
zgodnie z taryfami operatorów.

