
Postanowienia ogólne 

1.1.Niniejszy regulamin dotyczy korzystania z Forum www.klubcad.pl zwanym dalej „Forum”. Niniejszy 
regulamin wiąże wszystkich Użytkowników korzystających z Forum www.klubcad.pl. 

1.2. Do korzystania z Forum uprawnione są osoby fizyczne będące Klientami. Poprzez „Klienta” 
rozumie się korzystającą z oprogramowania Autodesk osobę fizyczną, osobę prawną, lub inną 
jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną. 

1.2.Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z www.klubcad.pl w sposób zgodny z prawem i 
dobrymi obyczajami oraz przyjmuje do wiadomości, że niedozwolone jest jakiekolwiek umieszczanie/
prezentowanie treści zakazanych przez prawo lub w jakikolwiek sposób naruszających prawa osób 
trzecich. 

1.3 Usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca użytkowanie internetowego forum jest 
świadczona przez firmę Tech Data Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Aleje Jerozolimskie 212, 
02-486 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 
0000026816, NIP: 1130002653, REGON: 008000436, o kapitale zakładowym wynoszącym 
76.208.000,00 zł, zwaną dalej „TD”. 

Zasady uczestnictwa w forum. 

2.1.Zabronione jest w szczególności: 

2.1.1.Jakiekolwiek udostępnianie za pomocą Forum materiałów uzyskanych nielegalnie, bądź w 
sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, 

2.1.2.Rejestracja/korzystanie z więcej niż jednego loginu. W przypadku stwierdzenia naruszenia 
niniejszego postanowienia jeden (lub więcej loginów Użytkownika) mogą zostać zablokowane przez 
Usługodawcę. 

2.1.3.Udostępnianie danych umożliwiających korzystanie z loginu Użytkownika osobom trzecim. 

2.1.4.Rejestrowanie loginów łudząco podobnych do już istniejących (zakaz podszywania się pod 
innego Użytkownika). 

2.1.5.Rozpowszechnianie treści o charakterze pornograficznym. 

2.1.6.Rozpowszechnianie treści sprzecznych z zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi 
obyczajami. 

2.1.7.Rozpowszechnianie treści o obraźliwym charakterze, bądź naruszających obowiązujące 
standardy etyczne. 

2.1.8.Jakiekolwiek rozpowszechnienie/nakłanianie do pobrania wirusów komputerowych lub 
złośliwego/szkodliwego oprogramowania. 

2.1.9.Rozpowszechnianie treści ironizujących, prześmiewczych lub złośliwych, stanowiących przejaw 
braku szacunku do innych Użytkowników lub osób trzecich. 

2.1.10.Rozpowszechnianie, bez zgody Usługodawcy, reklamy w każdej postaci, w tym kryptoreklamy. 

2.1.11.Publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, 
porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów 
następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji. 
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2.1.12.Publikowanie tych samych lub bardzo podobnych informacji w wielu działach forum. 

2.1.13.Publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i 
niezrozumiałych. 

2.1.14.Publikowanie wpisów niezgodnych z tematyką danego działu forum lub wątku dyskusji. 

2.1.15.Publikowanie wpisów przedstawiających problem, bez podania wystarczającej liczby informacji 
umożliwiającej zajęcie merytorycznego stanowiska przez innych Użytkowników forum.  

2.1.16.Publikowanie wpisów zawierających pytanie/zgłoszenie problemu, na które udzielono już 
poprawnej odpowiedzi. Przed publikacją wpisu Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia za 
pomocą wyszukiwarki Forum, czy dany problem był już poruszany. 

2.1.17.Publikowanie wpisów obniżających ogólny poziom dyskusji, wynikających z lenistwa lub 
zawierających roszczeniowy charakter wypowiedzi. 

2.1.18.Publikowania informacji do źródeł, które po pewnym czasie wygasają (publikowanie 
odnośników do stron o charakterze krótkotrwałym)  

2.1.19.Publikowanie wpisów w dyskusjach archiwalnych. Przez dyskusje archiwalne rozumie się 
dyskusje oznaczone odpowiednio przez Usługodawcę jako: Temat archiwalny lub Wątek archiwalny. 

2.1.20.Publikowanie małych załączników jeden pod drugim stanowiących ten sam dokument, 
publikowania załączników nie związanych z prowadzoną dyskusją lub znajdujących się już na forum. 

2.2.Autor tematu, po uzyskaniu odpowiedzi będącej rozwiązaniem problemu, jest zobowiązany 
zamieścić podsumowanie ze wskazaniem rozwiązania oraz zablokować wątek poprzez kliknięcie w 
przycisk rozwiązano. 

2.3.Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie wykonać polecenia moderatora. 

2.4 Użytkownik jest uprawniony do zaprzestania korzystania z Forum w każdym czasie, co nie 
pozbawia TD prawa do korzystania z wypowiedzi, treści i danych dostarczonych i rozpowszechnionych 
przez Użytkownika za pośrednictwem Forum. 

2.5 Niedopuszczalne jest publikowanie za pośrednictwem Forum pytań lub problemów wraz z 
żądaniem przesłania odpowiedzi na indywidualny adres poczty elektronicznej lub za pomocą innego 
kanału porozumiewania się na odległość. Forum przeznaczone jest do otwartej wymiany informacji, 
dostępnej publicznie dla wszystkich Użytkowników. 

Moderatorzy 

3.1.Po zgłoszeniu naruszenia prawa lub obowiązujących regulaminów moderatorzy mogą: 

3.1.1.Wydawać zalecenia użytkownikom, co do korzystania z Forum w zgodzie z obowiązującym 
regulaminem. 

3.1.2.Udzielać upomnień widocznych w profilu oraz blokować użytkowników, którzy nie stosują się do 
zaleceń, jak również zasad określonych w regulaminie. 

3.1.3.W przypadku powtarzających się naruszeń lub niestosowania się do poleceń moderatorów 
zablokować konto/konta Użytkownika na stałe. 

3.1.4.Dostosować treść Forum, aby była zgodna z zasadami określonymi w regulaminie poprzez: 
edycję wpisów, ich usuwanie oraz przenoszenie do innego Forum w ramach portalu klubcad.pl. 



Prawa autorskie  

4.1 Użytkownicy zobligowani są do rozpowszechniania za pośrednictwem Forum wyłącznie treści 
(wypowiedzi) własnego autorstwa. W przypadku posłużenia się utworami lub wypowiedziami innych 
osób, Użytkownicy zobligowani są do jednoznacznego wskazania cytatu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. Ilekroć mowa jest o "Utworze", rozumie się przez to każdą wypowiedź Użytkownika 
jego autorstwa zamieszczoną przez niego na Forum, którą można uznać za utwór w rozumieniu 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

4.2 W zamian za świadczenie usługi umożliwienia korzystania z Forum Użytkownik upoważnia TD do 
korzystania z Utworu bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych, na wszelkich znanych 
polach eksploatacji. 

Postanowienia końcowe 

5.1 TD nie odpowiada za treść wypowiedzi publikowanych na Forum. 

5.2 Każdy z Użytkowników ponosi wyłączną i osobistą odpowiedzialność wobec TD i osób trzecich za 
zamieszczenie na Forum wypowiedzi naruszających przepisy prawa lub zasady wynikające z 
Regulaminu. 

5.3 Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną TD nie 
jest zobowiązana do sprawdzania danych przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych za 
pośrednictwem Forum. TD zachowuje jednak prawo do kontrolowania treści i danych dostarczanych 
przez Użytkowników w celu rozpowszechniania za pośrednictwem Forum, a także odmowy ich 
rozpowszechnia lub zaprzestania dalszego rozpowszechniania. 

5.4 TD zastrzega sobie prawo do ujawnienia tożsamości Użytkownika lub wszelkich informacji 
podanych przez Użytkownika na żądanie uprawnionego organu, jeżeli w stosunku do Użytkownika 
zostanie wszczęte postępowanie karne lub cywilne mające związek z aktywnością Użytkownika na 
Forum. 

5.5 TD dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Forum oraz udzielania 
pomocy Użytkownikom w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania. 

5.6 Wszelkie problemy związane z funkcjonowaniem Forum oraz przypadki naruszenia Regulaminu 
należy zgłaszać na adres: cad@techdata.pl. 

5.7 TD może zawiesić działalność Forum bez podania przyczyny. Powyższe nie będzie powodowało 
powstania jakichkolwiek roszczeń Użytkowników wobec TD. 

5.8 Korzystanie z Forum jest równoznaczne z akceptacją przez danego Użytkownika treści niniejszego 
Regulaminu wraz ze zobowiązaniem się tego Użytkownika do przestrzegania Regulaminu w całości. 

5.9 TD zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści Regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą 
w życie w terminie 14 dni od powiadomienia o nich użytkownika za pomocą wiadomości e-mail. 

Informacja dotycząca danych osobowych 

Informujemy, że administratorem państwa danych osobowych jest spółka Tech Data Polska sp. z o.o. z 
siedzibą w Warszawie (adres: aleje Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa). Państwa dane osobowe 



(imię, nazwisko, telefon i adres e-mailowy) przetwarzane będą w celu markejngu bezpośredniego w 
związku z oferowaniem i reklamowaniem Państwu produktów i usług dystrybuowanych przez 
administratora w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Podanie danych jest dobrowolne, 
ale niezbędne do realizacji ww. celu. Państwa dane mogą zostać przekazane innemu odbiorcy danych, 
jakim jest spółka Autodesk (Autodesk Sp. z o.o.,ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa) również w celu 
świadczenia markejngu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług oferowanych przez spółkę 
Autodesk, która stanie się wówczas również administratorem Państwa danych osobowych. 
Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich poprawiania lub żądania usunięcia. Państwa dane 
będą przetwarzane tak długo, dopóki nie odwołają Państwo swojej zgody na wysyłanie Państwu ofert 
handlowych drogą elektroniczną lub przekazywania informacji drogą telefoniczną. Kontakt z 
a d m i n i s t rato re m d a nyc h : 1 ) Te c h D ata Po l s ka a d @ te c h d ata . p l 2 ) A u to d e s k : 
privacy.quesjons@autodesk.com 

Dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy (posiadania konta w serwisie 
klubcad.pl), a także po jej zakończeniu w celu dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem 
umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności 
podatkowych i rachunkowych oraz w celach statystycznych i archiwizacyjnych. 

Użytkownikom będącym osobami fizycznymi przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich 
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych. 
Podanie danych celem zawarcia umowy jest obowiązkowe, zaś ich niepodanie będzie skutkować 
brakiem możliwości rejestracji w serwisie www.klubcad.pl 


