Regulamin banku fotografii sakralnej
&1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług, polegających na udzieleniu licencji pozwalającej na komercyjne
wykorzystanie fotografii.
2. Bank fotografii sakralnej prowadzi sprzedaż fotografii (zwanych utworami) dla wydawnictw, parafii, zgromadzeń, wspólnot
i innych podmiotów lub osób prywatnych.
3. Właścicielem banku fotografii sakralnej jest Wojciech Bryś 60-408 Poznań ul. Ludwika Idzikowskiego 14, NIP: 972-002-2052.
4. Warunkiem korzystania z banku fotografii sakralnej jest akceptacja regulaminu.
5. Regulamin jest integralną częścią umowy zawartej z Użytkownikiem.
6. Warunkiem zawarcia umowy jest akceptacja regulaminu.

&2
Użytkownik

1. Dostęp do banku fotografii sakralnej jest ograniczony.
2. Korzystać z zasobów banku fotografii sakralnej można po uzyskaniu indywidualnego hasła pozwalającego na zalogowanie
się.
3. Dane dostępowe do logowania są przypisane dla konkretnego Użytkownika.
4. Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania danych do logowania osobom trzecim.

&3
Korzystanie z banku fotografii sakralnej

1. Wszystkie fotografie są własnością: Wojciech Bryś 60-408 Poznań ul. Ludwika Idzikowskiego 14, NIP: 972-002-20-52, są
utworami w rozumieniu prawa autorskiego i są chronione na mocy przepisów prawa autorskiego, praw własności, praw
osobistych i innych praw własności intelektualnej.
2. Zarejestrowanie się Użytkownika do banku fotografii sakralnej jest bezpłatne.
3. Przeglądanie zawartości banku fotografii sakralnej przez zarejestrowanego Użytkownika jest bezpłatne.
4. Użytkownicy mogą pobierać i wykorzystywać skany o niskiej rozdzielczości dla potrzeb tworzenia i prezentacji własnych
wstępnych (roboczych) projektów bezpłatnie.
5. Użytkownik może pobierać fotografie z banku fotografii sakralnej na warunkach określonych w regulaminie.
6. Użytkownik nie może udostępniać fotografii do odpłatnego lub darmowego pobrania przez osoby trzecie, z wyjątkiem
osób zaangażowanych w produkcję utworu końcowego na rzecz Użytkownika.
7. Użytkownik nie może odsprzedawać, przenosić lub cedować na osoby trzecie fotografii oraz praw do korzystania z banku
fotografii sakralnej.
8. Użytkownik zobowiązuje się zamieścić notkę autorską w publikacji, w której wykorzystane będą fotografie z banku
fotografii sakralnej.
9. Użytkownik poprzez zamówienie i pobranie nabywa prawo do jednokrotnego wykorzystania fotografii.
10. Użytkownik ma prawo do sporządzenia dowolnej liczby egzemplarzy utworu końcowego.
11. Użytkownik może użyć zakupione fotografie do różnego rodzaju form przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także
zestawiania z innymi fotografiami, pod warunkiem, że forma ta nie będzie zniekształcona, obraźliwa, obsceniczna i nie
będzie naruszała dóbr osobistych, dobrych obyczajów lub zasad współżycia społecznego. W przypadku korzystania z
fotografii, w których za przyczyną Użytkownika nastąpiła modyfikacja lub jakakolwiek zmiana w fotografii, bank fotografii

sakralnej nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych roszczeń.
12. Użytkownik zostaje poinformowany, że bank fotografii sakralnej może zawierać fotografie, których wykorzystanie może
wymagać uzyskania pozwoleń od osób lub podmiotów trzecich w odniesieniu do prezentowanych w fotografii treści.
Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za ustalenie czy dla danego korzystania z fotografii potrzebne są jakiekolwiek
dodatkowe pozwolenia. W przypadku wątpliwości, obowiązkiem Użytkownika jest zasięgnięcie porady właściwej
instytucji zarządzającej prawami lub kompetentnego podmiotu świadczącego profesjonalnie usługi doradztwa prawnego.

&4
Zamówienie

1. Zamówienia wybranych fotografii można składać poprzez stronę internetową do tzw. koszyka.
2. Warunkiem realizacji zamówienia jest wykupienie jednego z 20 pakietów kredytów wg obowiązującego cennika lub
bezpośredni kontakt z właścicielem banku fotografii sakralnej w celu wykupienia jednego z 20 pakietów kredytów lub
zakupienia pojedyńczej fotografii.
3. Umowę uważa się za zawartą gdy Użytkownik uzyska dostęp do banku fotografii sakralnej, zaakceptuje regulamin, dokona
zakupu pakietów lub zakupu indywidualnych fotografii i pobierze wybrane fotografie.

&5
Płatność

1. Płatności można dokonać za pośrednictwem systemu PayU, lub zwykłym przelewem po otrzymaniu faktury.
2. Każda płatność poprzez system PayU powoduje automatyczne wygenerowanie faktury (wg informacji jakie użytkownik
wprowadził na formularzu rejestracyjnym) lub faktura zostanie wysłana pocztą elektroniczną lub tradycyjną na podany
adres, po wykupieniu "pakietu kredytów" lub zamówieniu pojedyńczych zdjęć, na podstawie bezpośredniego kontaktu z
właścicielem banku fotografii sakralnej.
3. Ceny podane w cenniku są cenami netto, należy do nich doliczyć 23 % podatku Vat.

&6
Pobranie

1. Fotografie mogą być pobierane w czasie ważności pakietu kredytów.
2. W razie potrzeby jest możliwość wielokrotnego pobierania tej samej fotografii przy założeniu jednorazowego obciążenia
pakietu kredytów.
3. W przypadku zamówienia fotografii na podstawie indywidualnego kontaktu z właścicielem banku, fotografie zostaną
przesłane drogą elektroniczną pod wskazany adres.

&7
Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej banku fotografii sakralnej
bez zgody pisemnej Właściciela.

&8
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem bazy danych osobowych banku fotografii sakralnej jest Wojciech Bryś 60-408 Poznań ul. Ludwika
Idzikowskiego 14, NIP: 972-002-20-52.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
3. Każdemu Użytkownikowi banku fotografii sakralnej przysługuje prawo wglądu do swoich danych, jak również do ich
poprawiania i usunięcia.
4. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.
5. Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:
- potwierdzeniem przez Użytkownika autentyczności i zgodności ze stanem faktycznym danych wpisanych na
formularzu,
- oświadczeniem, że Użytkownik został poinformowany o przysługującym mu prawie wglądu do swoich danych oraz o
obowiązku do ich poprawiania wg stanu faktycznego,
- wyrażeniem przez Użytkownika dobrowolnej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby związane
z funkcjonowaniem banku fotografii sakralnej (np. realizacja zamówień) oraz w celach statystycznych i
marketingowych przez Wojciech Bryś 60-408 Poznań ul. Ludwika Idzikowskiego 14, Nip: 972-002-20-52, zgodnie z
ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 (Dz.U. 1997 ur 133, poz 883).

&9
Zastosowanie plików Cookie

1. Podczas rejestracji na twardym dysku komputera należącego do Użytkownika banku fotografii sakralnej, umieszczony
zostaje plik tekstowy (tzw. „ cookie”). Plik ten umożliwia wielokrotne korzystanie z archiwum bez potrzeby kolejnych
rejestracji lub logowań, zawiera bowiem dane pozwalające na identyfikację danego Użytkownika banku fotografii
sakralnej. Brak pliku „cookie” powoduje konieczność każdorazowego logowania się.
2. Pliki „cookie” są wykorzystywane jedynie w momencie korzystania z banku fotografii sakralnej. Nie mają one żadnego
wpływu na działanie komputera Użytkownika, ani na przeglądanie innych stron internetowych.
3. W przypadku braku zgody na przesłanie pliku „cookie” rejestracja nie jest możliwa.

& 10
Zmiany regulaminu

1.
2.
3.
4.

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej.
Właściciel zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji.
Użytkownik związany jest wersją regulaminu obowiązującą w momencie korzystania z banku fotografii sakralnej.
Właściciel jest zobowiązany do powiadomienia Użytkowników o zmianie regulaminu.

& 11
Reklamacje

1. W przypadku wystąpienia niezgodności pobranej fotografii z zamówioną, Właściciel zobowiązuje się do niezwłocznego
wyjaśnienia zaistniałej sytuacji i usunięcia niezgodności.
2. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Użytkownika powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie
informacji o fotografii (np. kolory), nie mogą być podstawą do reklamacji.

& 12

Wyrejestrowanie

1. Każdy Użytkownik ma prawo wyrejestrowania się w dowolnie określonym momencie przy zachowaniu formy pisemnej.
2. Wyrejestrowanie Użytkownika zachodzi automatycznie, gdy nie zostanie wykupiony nowy pakiet kredytów w czasie
dłuższym niż 12 miesięcy od daty ważności ostatnio wykupionego pakietu kredytów.
3. Właściciel ma prawo do wyrejestrowania Użytkownika gdy zostaną przez niego złamane warunki regulaminu.
4. Właściciel nie zwraca kosztów za niewykorzystaną część zakupionego pakietu kredytów.

& 13
Postanowienia końcowe

1. Naruszenie przez Użytkownika zasad regulaminu uprawnia Właściciela do pozbawienia go dostępu do banku fotografii
sakralnej i dochodzenia odszkodowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Wszelkie spory powstałe w związku z realizowaniem niniejszego regulaminu będą rozstrzygane polubownie. W przypadku,
w którym Strony w terminie 14 dni nie będą mogły dojść do porozumienia, sprawa zostanie rozpatrzona przez właściwy
rzeczowo sąd powszechny właściwy dla Właściciela.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w
szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

