Szanowni Państwo,
Zadaniem PANELU ZAMÓWIEŃ 56 STUDIO jest zamawianie zdjęć, a w następstwie dokonywanie
płatności za pośrednictwem Pay-U. Chęć skorzystania z innej formy płatności niż Pay-U wyklucza
dokonanie zamówienia przez PANEL ZAMÓWIEŃ 56 STUDIO. Dzieje się tak w wyniku sprzężenia
opcji zamówienia elektronicznego z określoną formą płatności jaką w przypadku PANELU
ZAMÓWIEŃ 56 STUDIO jest wyżej wspomniana forma płatności Pay-U.
Inne formy sprzedaży (odbiór osobisty, wysyłka za pobraniem itp.) są możliwe ale wymagają
indywidualnego uzgodnienia telefonicznego pod nr: (22)7500692. Podstawą zamieszczenia zdjęć na
PANELU ZAMÓWIEŃ 56 STUDIO jest podpisana umowa na wykonanie usługi lub oświadczenie Rady
Rodziców zobowiązujące 5.6Studio do zamieszczenia wykonanych zdjęć dzieci na stronie
internetowej. Umowa upoważnia właściciela PANELU ZAMÓWIEŃ 56 STUDIO do prezentacji
wykonanych zdjęć w PANELU ZAMÓWIEŃ 56 STUDIO w celu składania zamówień a podpisana
umowa na wykonanie zlecenia jest równoznaczna ze zgodą wszystkich Użytkowników na ich
zamieszczenie w Panelu sprzedaży.
Celem zamieszczenia zdjęć w PANELU ZAMÓWIEŃ 56 STUDIO jest umożliwienie Użytkownikom
przeglądania i zamawiania wybranych zdjęć.
Kopiowanie, przerabianie lub jakakolwiek ingerencja w zamieszczone zdjęcia będzie przekazana do
weryfikacji do Przedstawicieli Użytkowników, z którymi została podpisana umowa wykonania usługi.
Za wyżej wymienione ingerencje, całość odpowiedzialności ponosi Użytkownik, który się jej dopuści .
Za takie działania Użytkowników właściciel PANELU ZAMÓWIEŃ 56 STUDIO nie odpowiada.
Naciśnięcie przycisku „Wyślij Zdjęcia” oznacza, że zgadzasz się na zawarte w regulaminie warunki
korzystania z panelu zamówień 56 Studio

Regulamin 56 Studio
1. Dokument ten zwany dalej REGULAMINEM, określa ogólne warunki korzystania z PANELU
ZAMÓWIEŃ 56 STUDIO. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu będą zamieszczone na stronie
internetowej www.56studio.pl będą obowiązywały od daty ich opublikowania.
2. Właścicielem PANELU ZAMÓWIEŃ 56 STUDIO jest Studio Foto Video Kompleksowa Obsługa
Imprez Dariusz Grabowski
ul. 3 maja 11, 05-504 Złotokłos
NIP: 123 077 0021
REGON: 140 31 30 70
PANEL ZAMÓWIEŃ 56 STUDIO jest dostępny wyłącznie Użytkownikom, z którymi podpisana jest
umowa na wykonanie usługi. Przedstawiciele Użytkowników, z którymi podpisana jest umowa na
wykonanie usługi dostaną dostęp do wygenerowanych przez PANEL ZAMÓWIEŃ 56 STUDIO kodów
oraz haseł dostępu do zamieszczonych zdjęć na PANELU ZAMÓWIEŃ 56 STUDIO. Przedstawiciele
Użytkowników, z którymi podpisana została umowa Usługi zobowiązani są do przekazania właściwych
kodów dostępu pozostałym grupom Użytkowników.
Kody generowane są dla każdej grupy Użytkowników indywidualnie. Nie można przekazywać kodów
grup Użytkowników, Użytkownikom innej grupy niż właściwa.
4. Korzystanie z PANELU ZAMÓWIEŃ 56 STUDIO jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
REGULAMINU.
5. Zakres działania PANELU ZAMÓWIEŃ 56 STUDIO obejmuje zamówienie wykonywania odbitek
fotograficznych z plików wykonanych na zlecenie i za zgodą Użytkowników, potwierdzoną wcześniej
podpisana umową wykonania usługi i zgodą na umieszczenie ich na PANELU ZAMÓWIEŃ 56
STUDIO w celu umożliwienia przeglądania/składania zamówień oraz wykonania płatności przez
Użytkowników za pomocą systemu Pau-U.
6. Składanie zamówień jest możliwe tylko przez panelu zamówień 56 Studio. Warunki Korzystania z
Serwisu:
a) Warunkiem niezbędnym do korzystania z PANELU ZAMÓWIEŃ 56 STUDIO jest otrzymanie
wygenerowanego hasła i loginu przekazanie otrzymanie hasła i loginu generowanego przez
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b) Użytkownik w momencie zamówienia zdjęć wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie
informacji o swoich danych osobowych przez PANEL ZAMÓWIEŃ 56 STUDIO zgodnie z
warunkami określonymi w dziale Ochrona Prywatności niniejszego Regulaminu.

Realizacja zamówień:
1. Zdjęcia zamawiamy poprzez PANEL ZAMÓWIEŃ 56 STUDIO. Po przesłaniu zlecenia otrzymasz od
nas e-mail potwierdzający przyjęcie zlecenia wydruku zdjęć.
2. Zdjęcia będzie można odebrać w miejscu i czasie który jest określony w umowie wykonania
zlecenia fotograficznego. Sposób odbioru, czas realizacji określa umowa którą podpisujemy z
przedstawicielami Użytkowników na wykonanie usługi. Inne sposoby przekazania odbitek np. odbiór
osobisty lub wysyłka za pobraniem wykluczają korzystanie z możliwości zamawiania za pomocą
PANEL ZAMÓWIEŃ 56 STUDIO. Panel zamówień 56 Studio należy wtedy traktować jak stronę
poglądową. Zamówienia w opcjach odbioru innych niż określonej w umowie wykonania usługi należy
ustalać telefonicznie oraz potwierdzić mailem. Każda inna forma będzie nieważna.
3. Termin realizacji zleceń określa podpisana umowa na wykonanie usługi fotograficznej z
przedstawicielami Użytkowników. Użytkownik otrzymuje e-mali potwierdzający przyjęcie zlecenia na
wykonanie wybranych odbitek. Realizacja przyjętych zamówień rozpoczyna się po zakończeniu
prezentacji zdjęć na Panelu zamówień 56 Studio. Licząc od momentu zakończenia prezentacji zdjęć
na
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dostarczenia/odbioru/przekazania zamówień wybranych odbitek przez Użytkowników, określa umowa
zawarta z przedstawicielami Użytkowników na wykonanie usługi.
4. Szczegółowe informacje dotyczące cennika usług oraz kosztów przesyłki dostępne są telefoniczne:
- Płatność Pay-u wyłącznie za pośrednictwem PANELU ZAMÓWIEŃ 56 STUDIO.
- Płatność gotówką przy osobistym odbiorze bez pośrednictwa PANELU ZAMÓWIEŃ 56 STUDIO.
- Wysyłka za pobraniem bez pośrednictwa PANELU ZAMÓWIEŃ 56 STUDIO. Należy do niej doliczyć
koszt wysyłki za pobraniem w wysokości 25 zł.
5. Serwis zastrzega sobie możliwość wstrzymania lub anulowania złożonego zamówienia w przypadku
zaistnienia okoliczności czasowo lub zupełnie uniemożliwiających realizację zamówienia, a także w
razie wystąpienia wątpliwości związanych z treścią zamówienia. O zaistnieniu takiej sytuacji Serwis
zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Użytkownika.
6. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu traktowane jest jako podstawa do odrzucenia zamówień
Użytkownika.
Reklamacje
1. Zakupione odbitki objęte są gwarancją. Jeżeli nie spełniają oczekiwań Użytkownika prosimy o
przekazanie lub odesłanie nam zdjęć na adres Studio Foto ul. Powstańców Warszawy 11a, 05-500
Piaseczno, wraz ze szczegółowym opisem. Po otrzymaniu przesyłki Serwis niezwłocznie skontaktuje
się z Użytkownikiem. Reklamacje bez opisu nie będą rozpatrywane.
2. Odpowiedzialność gwarancyjna obejmuje wyłącznie wady lub niezgodności ze złożonym
zamówieniem powstałe w procesie realizacji zamówienia. PANEL ZAMÓWIEŃ 56 STUDIO nie ponosi
odpowiedzialności za uszkodzenia towaru powstałe w trakcie transportu lub z winy Użytkownika.
3. Kosztami powstałymi w wyniku nieuzasadnionych reklamacji obciążony zostanie Użytkownik.

Ochrona prywatności:
1. Administratorem Twoich danych osobowych, które są w naszym posiadaniu jest Studio Foto Video
Kompleksowa Obsługa Imprez Dariusz Grabowski z siedzibą przy ul. 3 maja 11, 05-504 Złotokłos,
NIP: 123 077 0021; REGON: 140 31 30 70.
2. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych możesz
zawsze skontaktować się z administratorem poprzez pocztę elektroniczną: (adres e-mail)
3. Twoje dane pozyskaliśmy podczas składania zamówienia, wykorzystywane będą wyłącznie w
celach związanych z należytą realizacją zamówienia.
4. Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania usług przez Studio Foto
Video Kompleksowa Obsługa Imprez Dariusz Grabowski
5. Twoje dane pozostają wyłącznie w Studio Foto Video Kompleksowa Obsługa Imprez Dariusz
Grabowski i nie udostępniamy ich, nie sprzedajemy innym podmiotom i osobom trzecim.
6. Podane przez Ciebie dane przetwarzane będą do czasu:
a) kiedy nie wyrazisz skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania
b) będą niezbędne do zrealizowania zawartej umowy, a później w celach statystycznych, nie
dłużej niż 5 lat
c) będą wymagane przez inne przepisy prawa, w szczególności dotyczące względów
podatkowych lub rachunkowych
d) kiedy skutecznie nie wycofasz zgody na przetwarzanie danych podanych na zasadzie
dobrowolności
7. Zapewniamy, spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych:
a) do dostępu do Twoich danych osobowych
b) sprostowania Twoich danych osobowych
c) usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie są już niezbędne do realizacji zawartej umowy
lub wymagane innymi przepisami prawa, w szczególności podatkowego i rachunkowego lub
na podstawie wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych
d) ograniczenia i przetwarzania: w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przetwarzanych
danych, przetwarzania niezgodnie z prawem lub udzieloną zgodą, wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych – do celu ustalenia nadrzędnych podstaw prawnych
e) przeniesienia danych osobowych
f)

wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania o
ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody

g) wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych: na podstawie
uzasadnionego interesu z uwagi na szczególną sytuację, w której się znalazłeś
8. Masz możliwość i prawo wnieść skargą w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych
osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
9. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Nie będzie to wywoływać
wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub wpływać istotnie na Twoją sytuację.

10. Dane osobowe, a w szczególności adres e-mail, może zostać wykorzystany do przesłania
informacji na temat funkcjonowania PANELU ZAMÓWIEŃ 56 STUDIO, a także ofert promocyjnych
naszej firmy. Dane nie będą przekazywane innym firmom lub instytucjom.
Odpowiedzialność:
1. Złożenie przez Użytkownika zamówienia w PANELU ZAMÓWIEŃ 56 STUDIO należy rozumieć jako
zawarcie jednorazowej umowy pomiędzy Użytkownikiem a PANELEM ZAMÓWIEŃ 56 STUDIO na
wykonanie usługi określonej w zamówieniu zgodnie z umową podpisaną z przedstawicielami
Użytkowników.
2. PANEL ZAMÓWIEŃ 56 STUDIO nie ponosi odpowiedzialności za treść zleceń. Zastrzega sobie
możliwość odrzucenia zlecenia, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że narusza ono prawa
autorskie lub narusza dobra osobiste osób trzecich. Decyzja PANELU ZAMÓWIEŃ 56 STUDIO w tej
mierze jest ostateczna i nie podlega dyskusji.
Promocje:
Oferty Promocyjne w PANELU ZAMÓWIEŃ 56 STUDIO nie łączą się. Oznacza to, że Użytkownik
może skorzystać z każdej obowiązującej w danym momencie promocji z osobna. Nie może jednak
żądać, by w ramach jednego zamówienia uwzględniono równocześnie rabaty bądź innego rodzaju
bonusy wynikające z kilku promocji.
Postanowienia końcowe:
W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

