
Regulamin	Galerii	Zdjęć	

§	1.	Definicje	
Następującym	wyrażeniom,	pisanym	z	dużej	litery,	nadaje	się	następujące	znaczenie: 
	

1. Regulamin	 –	 niniejszy	 regulamin	 wraz	 załącznikiem,	 określający	 zasady	 funkcjonowania	 Galerii,	 a	 w	 szczególności	 dodawania	 i	
usuwania	 Zdjęć,	 korzystania	 ze	 Zdjęć,	 jak	 również	 zgłaszania	 zastrzeżeń	 i	 sprzeciwów;	 w	 zakresie	 usług	 świadczonych	 drogą	
elektroniczną	 Regulamin	 jest	 regulaminem,	 o	 którym	mowa	 w	 art.	 8	 ustawy	 z	 dnia	 18	 lipca	 2002	 r.	 o	 świadczeniu	 usług	 drogą	
elektroniczną	 (Dz.U.	 z	 2002	 r.	Nr	144,	poz.	 1204	 ze	 zm.);	 świadczenie	usług	w	 ramach	Galerii	 odbywa	 się	na	podstawie	aktualnej	
wersji	Regulaminu	dostępnej	w	Serwisie,	tj.	obowiązującej	w	momencie	wysłania	Formularza,	

2. Tetenal	 -		właściciel	 i	 administrator	 Serwisu	 -	 Tetenal	Polska	Sp.	 z	o.	o.	 z	 siedzibą	w	Katowicach,	ul.	Roździeńskiego	188b,	40-203	
Katowice,	 zarejestrowana	 w	 rejestrze	 Sądu	 Rejonowego	 Katowice-Wschód	 w	 Katowicach	 Wydział	 VIII	 Gospodarczy	 Krajowego	
Rejestru	Sądowego	pod	numerem		KRS:	0000142458,	o	kapitale	 zakładowym	w	wysokości	1.000,000,00	 złotych,	NIP	6760077750,	
REGON:	 350026824,	 e-mail:	 polska@tetenal.pl,	 tel.:.	 32	 3559111,	 32	 3559112;	 w	 zakresie	 przetwarzanych	 danych	 osobowych	
Tetenal	jest	administratorem	tych	danych,	zaś	w	zakresie	Umowy	Tetenal	jest	licencjobiorcą,		

3. Autor	–	osoba	fizyczna,	która	ukończyła	13	lat,	przy	czym	w	przypadku	nieukończenia	przez	tę	osobę	18	lat,	wymagane	jest	uzyskanie	
zgody	 jej	 przedstawiciela	 ustawowego,	 chyba	 że	 posiada	 pełną	 zdolność	 do	 czynności	 prawnych,	 korzystająca	 z	 Galerii	 i	
rozpowszechniająca	za	jej	pośrednictwem	Zdjęcia;	Autorem	może	być	wyłącznie	taka	osoba	fizyczna,	która	w	związku	z	korzystaniem	
z	Galerii	nie	dokonuje	czynności	związanych	bezpośrednio	z	prowadzoną	przez	nią	działalnością	gospodarczą	–	o	ile	działalność	taką	
prowadzi;	 przyjmuje	 się,	 że	 osoba	 wysyłająca	 Formularz	 –	 jeśli	 nie	 jest	 nią	 Autor	 osobiście	 –	 jest	 uprawniona	 do	 zaciągania	
zobowiązań	w	imieniu	i	na	rzecz	Autora	w	zakresie	niezbędnym	do	zawarcia	i	realizacji	Umowy,	

4. Gość	–	podmiot	przeglądający	Galerię,	który	może	także	polubić	Zdjęcia,	ale	nie	jest	ich	Autorem,		
5. Serwis	 –	 system	 stron	 internetowych	 zorganizowanych	 przez	 Tetenal	 i	 stanowiących	 jego	 własność,	 dostępnych	 pod	 adresem	

www.twojfotokiosk.pl,	za	pośrednictwem	której	można	korzystać	z	Galerii,		
6. Galeria	 –	 opracowana	przez	 Tetenal,	 bezpłatna	platforma	 internetowa	 zamieszczona	w	Serwisie	 skierowana	do	nieograniczonego	

kręgu	odbiorców,	za	pośrednictwem	której	Autor	może	dodawać	i	rozpowszechniać	Zdjęcia,	zaś	Goście	i	Autor	mogą	Zdjęcia	polubić,		
7. Formularz	 –	 usługa	 elektroniczna	 świadczona	 przez	 Tetenal,	 polegająca	 na	 udostępnieniu	 Autorowi	 fragmentu	 Serwisu	 w	 celu	

nieodpłatnego	opublikowania	Zdjęcia	w	Galerii	oraz	zawarcia	Umowy;	przesłanie	Formularza	jest	możliwe	wyłącznie	pod	warunkiem	
wcześniejszego	 zapoznania	 się	 z	 Regulaminem	 i	 akceptacji	 jego	 postanowień	 bez	 zastrzeżeń,	 jak	 również	 wypełnienia	 wszelkich	
wymaganych	pól	oraz	załączenia	Zdjęcia	o	dopuszczalnych	przez	Tetenal	parametrach,	

8. Umowa	–	umowa	 licencyjna	na	 korzystanie	 ze	 Zdjęcia	na	warunkach	określonych	w	Regulaminie	 zawierana	pomiędzy	Autorem	a	
Tetenal	z	chwilą	przesłania	Formularza	przez	Autora;	integralną	częścią	Umowy	jest	Regulamin,	

9. Zdjęcia	 –	 utwory	 graficzne,	 do	 których	 Autor	 posiada	 prawa	 umożliwiające	 ich	 zamieszczenie	 w	 Galerii	 i	 zawarcie	 Umowy	 na	
warunkach	 wynikających	 z	 Regulaminu,	 umieszczane	 dobrowolnie,	 samodzielnie	 i	 nieodpłatnie	 w	 Galerii,	 które	 Autor	 powierza	
Tetenal	do	przechowania;	pod	pojęciem	Zdjęcia	rozumie	się	też	wszelkie	treści,	którymi	Zdjęcie	zostało	opatrzone	(tytuły,	opisy),	

10. Dni	 robocze/Dzień	 roboczy	 	 –	dni/dzień	od	poniedziałku	do	piątku	 z	wyłączeniem	dni	ustawowo	wolnych	od	pracy	na	podstawie	
powszechnie	obowiązujących	przepisów	polskiego	prawa.	

§	2.	Korzystanie	z	Galerii	
1. Korzystanie	z	Galerii	jest	dobrowolne	i	odbywa	się	na	dwa	sposoby:	dla	Gości	–	poprzez	możliwość	przeglądania	Galerii	i	polubienia	

Zdjęć,	dla	Autorów	–	poprzez	wysyłanie	Formularza	w	celu	opublikowania	Zdjęć.	
2. Do	korzystania	z	Galerii	zarówno	przez	Gości,	 jaki	 i	Autorów	konieczne	jest	posiadanie	systemu	komputerowego	pozwalającego	na	

korzystanie	 z	 zasobów	 Internetu,	 dostępu	 do	 Internetu,	 przeglądarki	 zasobów	 internetowych	 umożliwiającej	 wyświetlanie	 stron	
WWW,	oraz	posiadanie	sprzętu	o	co	najmniej	następujących	parametrach:		

a. komputera	 lub	 innego	 urządzenia	 z	 zainstalowaną	 przeglądarką	 internetową	 (Internet	 Explorer	 wersja	 10	 i	 nowsze,	
Safari wersja	 8	 i	 nowsze,	Mozilla	 Firefox	wersja	 30	 i	 nowsze,	Google	Chrome	wersja	 30	 i	 nowsze,	Opera	wersja	 25	 i	
nowsze	),	obsługującego	CSS	i	JavaScript,	o	rozdzielczość	ekranu	min.	1024x768,	

b. zainstalowanej	wtyczki	Macromedia	FlashPlayer		
c. włączonej	obsługi	plików	cookies,	
d. włączonej	obsługi	okien	wyskakujących	(pop-up),	
e. systemu	operacyjnego	Microsoft	Windows	wersja	7	i	nowsze,	Linux,	iOS	wersja	10.10	i	nowsze,	
f. dostępu	do	Internetu,	
g. w	przypadku	Autorów	konieczne	jest	dodatkowo	posiadanie	aktywnego	adresu	poczty	elektronicznej.	

3. Autor	korzystający	z	Galerii	wyraża	zgodę	na	zastosowanie	środków	komunikacji	zdalnej	przy	zawieraniu	Umowy.	Koszty	poniesione	
przez	 Autora	 przy	 zastosowaniu	 środków	 komunikacji	 zdalnej	w	 związku	 z	wypełnianiem	 i	 przesyłaniem	 Formularza,	 zawarciem	 i	
wykonaniem	Umowy,	w	tym	koszty	połączenia	internetowego	czy	koszty	rozmów	telefonicznych	obowiązują	Autora	zgodnie	z	taryfą	
jego	operatora	i	Autor	pokrywa	je	we	własnym	zakresie.	

4. Galeria	 jest	dostępna	przez	24	h	na	dobę,	w	każdym	dniu	 tygodnia	 (w	tym	w	dni	ustawowo	wolne	od	pracy),	 z	 zastrzeżeniem,	że	
zatwierdzenie	publikacji	Zdjęcia	może	się	nie	odbyć	w	inny	dzień	niż	Dzień	roboczy.	

5. W	związku	z	korzystaniem	z	Galerii	ani	Autor,	ani	Gość	nie	są	uprawnieni	do	żądania	od	Tetenal	 jakiegokolwiek	wynagrodzenia	(w	
szczególności	Autor	z	tytułu	zawartej	Umowy).	

	
§	3.	Warunki	publikacja	Zdjęcia	i	oświadczenia	Autora	

1. W	celu	opublikowania	Zdjęcia	w	Galerii,	Autor	wypełnia	Formularz	poprzez	podanie	wszelkich	niezbędnych	danych	(pól	oznaczonych	
gwiazdką	 –„*”),	 załączenie	 Zdjęcia	 o	 parametrach	 określonych	w	 Formularzu,	 jak	 również	 zaakceptowanie	 Regulaminu	 i	 złożenie	
wszelkich	niezbędnych	oświadczeń,	a	następnie	przesyła	kompletny	Formularz	do	Tetenal.	Brak	akceptacji	Regulaminu	 i	wyrażenia	
zgód	oznaczonych	gwiazdką	(„*”)	uniemożliwia	przesłanie	Formularza,	a	co	za	tym	idzie	publikację	Zdjęcia	w	Galerii.	

2. Przesłanie	 Formularza	 jest	 równoznaczne	 ze	 złożeniem	 przez	 Autora,	 pod	 rygorem	 pełnej	 odpowiedzialności	 odszkodowawczej	
względem	Tetenal,	oświadczeń	w	nim	zawartych,	jak	również	oświadczeń,	że:	

a. z	 chwilą	 przesłania	 Formularza,	 bez	 potrzeby	 składania	 dodatkowego	 oświadczenia	woli	 przez	 Autora,	 Autor	 zawiera	 z	
Tetenal	Umowę,	mocą	której	udziela	Tetenal	nieodpłatnej,	niewyłącznej,	nieograniczonej	w	przestrzeni	i	czasie	licencji	do	



korzystania	 ze	 Zdjęcia	 na	 potrzeby	 funkcjonowania	 Galerii	 i	 Serwisu,	 czy	 realizacji	 innych	 wynikających	 z	 Regulaminu	
uprawnień	i	obowiązków	Tetenal,	w	szczególności	na	następujących	polach	eksploatacji:	

i. wykorzystywanie	Zdjęć	w	dowolny,	ustalony	przez	Tetenal,	bez	potrzeby	 jakiejkolwiek	konsultacji	z	Autorem,	
sposób	 w	 ramach	 lub	 w	 związku	 z	 funkcjonowaniem	 Galerii,	 w	 szczególności	 poprzez	 ich	 publikowanie,	
rozpowszechnianie		i	udostępnianie	za	pośrednictwem	Galerii,	

ii. w	 zakresie	 utrwalania	 i	 zwielokrotniania	 Zdjęć	 -	 wytwarzanie	 dowolną	 techniką	 egzemplarzy	 Zdjęć,	 w	 tym	
techniką	 drukarską,	 reprograficzną,	 zapisu	 magnetycznego	 oraz	 techniką	 cyfrową	 i	 komputerową,	 a	 także	
wszelkimi	 innymi	 technikami	 utrwalania	 i	 zwielokrotniania	 dostępnymi	 w	 chwili	 zawarcia	 Umowy,	 w	
nieograniczonej	liczbie	egzemplarzy,	

iii. w	 zakresie	 rozpowszechniania	 Zdjęcia	 -	 poprzez	 publiczne	 udostępnianie,	 odtwarzanie,	 wyświetlanie	 lub	
prezentowanie	 Zdjęcia	w	dowolnie	wybrany	przez	 Tetenal	 sposób	 i	 formie,	w	dowolnie	wybranym	miejscu	 i	
czasie,	w	szczególności	za	pośrednictwem	Galerii,	w	tym	publikacji	dotyczących	Galerii,	

iv. wprowadzanie	 Zdjęcia	 do	 pamięci	 komputera,	 serwerów	 sieci	 komputerowych	 i	 multimedialnych	 oraz	 sieci	
zewnętrznych	 (np.	 	 Internet),	 sieci	 wewnętrznych,	 przesyłanie	 i	 przenoszenie	 na	 dowolnie	 wybranych	 i	
dostępnych	w	chwili	zawarcia	Umowy	nośnikach	danych,	w	szczególności	elektronicznych,	

b. wyraża	 zgodę	 na	 nieograniczone	 czasowo,	 terytorialnie	 i	 podmiotowo	 wykonywanie	 przez	 Tetenal	 wszelkich	 praw	
zależnych	(w	tym	na	udzielanie	dalszego	zezwolenia)	do	Zdjęć,	

c. przysługują	mu	wszelkie	autorskie	prawa	majątkowe	i	osobiste	do	Zdjęcia	w	zakresie	umożliwiającym	mu	opublikowanie	
Zdjęcia	i	zawarcie	Umowy,	

d. opublikowanie	Zdjęcia	w	Galerii	nie	będzie	naruszało	autorskich	praw	osobistych	ani	majątkowych	autora	(-ów)	Zdjęcia,	a	
nadto	 Zdjęcia	 nie	 są	 naruszają,	 ani	 nie	 są	 obciążone	 żadnymi	 prawami	 osób	 trzecich,	 w	 tym	 prawami	 własności	
intelektualnej	 osób	 trzecich,	 nie	 toczy	 się	 żadne	 postępowanie	 sądowe,	 administracyjne,	 egzekucyjne	 ani	 żadne	 inne,	
których	przedmiotem	byłyby	Zdjęcie,	ani	 też	 żadna	osoba	 trzecia	nie	 zgłosiła,	ani	nie	 zgłosi	w	stosunku	do	Autora	oraz	
Tetenal	żadnych	roszczeń	ani	praw	do	Zdjęć	w	związku	z	ich	zamieszczeniem	w	Galerii,	

e. w	przypadku	Zdjęć	przedstawiających	wizerunek	 jakiejkolwiek	osoby	 (w	tym	Autora)	–	osoba	ta	wyraziła	zgodę	na	 jego	
rozpowszechnianie,	chyba	że	osoba	ta	jest	powszechnie	znana,	a	wizerunek	wykonano	w	związku	z	pełnieniem	przez	nią	
funkcji	publicznych,	w	szczególności	politycznych,	społecznych,	zawodowych	lub	osoba	ta	stanowi	jedynie	szczegół	całości	
takiej	jak	zgromadzenie,	krajobraz,	publiczna	impreza,	lub	osoba	ta	otrzymała	umówioną	zapłatę	za	pozowanie,	

f. Zdjęcie	nie	zawierają	niczego,	co	byłoby	niezgodne	z	powszechnie	obowiązującym	prawem,	Umową	lub	Regulaminem,		
g. wyraża	zgodę	na	zastosowanie	środków	komunikacji	zdalnej	przy	zawieraniu	Umowy,	
h. Autor	żąda	natychmiastowego	świadczenia	darmowych	usług	elektronicznych	przez	Tetenal	przed	upływem	terminu	na	

odstąpienie	od	Umowy,	w	związku	z	czym	Autor	potwierdza,	że	rozumie,	iż	po	spełnieniu	świadczenia	przez	Tetenal	utraci	
prawo	do	odstąpienia	od	Umowy,	

i. osoba	 działająca	 w	 imieniu	 i	 na	 rzecz	 Autora	 oświadcza	 dodatkowo,	 że	 jest	 odpowiednio	 umocowana	 do	 zaciągania	
zobowiązań	w	 imieniu	 i	 na	 jego	 rzecz	 i	 ponosi	 pełną	 odpowiedzialność	 odszkodowawczą	wobec	 Tetenal	 za	 zgodność	 z	
prawdą	niniejszego	oświadczenia,	a	także	za	zaciągnięte	zobowiązanie	(solidarnie	z	Autorem),		

j. w	przypadku	zmiany	jakichkolwiek	okoliczności	lub	danych	podanych	w	ramach	Formularza,	niezwłocznie	nie	później	niż	
w	 terminie	 2	 Dni	 roboczych,	 poinformuje	 Tetenal	 o	 tych	 zmianach	 w	 formie,	 co	 najmniej	 wiadomości	 mailowej,	 pod	
rygorem	 nieważności.	 W	 przypadku	 niewywiązania	 się	 przez	 Autora	 z	 obowiązku,	 o	 którym	 mowa	 w	 zadaniu	
poprzedzającym,	wszelkie	negatywne	konsekwencje	w	tym	zakresie	obciążają	Autora.	

3. W	 przypadku	 skierowania	 wobec	 Tetenal	 jakichkolwiek	 roszczeń	 przez	 jakąkolwiek	 osobę,	 związanych	 z	 naruszeniem	 jej	 praw	
majątkowych	 lub	 osobistych	 spowodowanych	 zgodnym	 z	 Umową	 i	 regulaminem	 korzystaniem	 ze	 Zdjęcia,	 Autor	 zobowiązuje	 się	
niezwłocznie	przystąpić	do	postępowania	ugodowego	lub	sądowego,	lub	jakiegokolwiek	innego	postępowania	toczącego	się	przeciw	
Tetenal,	 zwalniając	 tym	 samym	Tetenal	 z	wszelkiej	 odpowiedzialności	 i	 naprawić	 poniesione	 z	 tego	 tytułu	 przez	 Tetenal	wszelkie	
szkody	w	pełnej	wysokości	(w	tym	w	szczególności	koszty	procesu/postępowania,	koszty	zastępstwa	procesowego/pomocy	prawnej,	
jakie	poniósł	lub	zobowiązany	będzie	ponieść	Tetenal	z	tego	tytułu)	poprzez	zapłatę	odpowiednich	kwot	na	rzecz	Tetenal	na	pierwsze	
jego	żądanie.	

4. W	przypadku,	 gdy	w	 postępowaniu	mającym	na	 celu	 ochronę	 autorskich	 praw	majątkowych	 udzielonych	 na	 podstawie	Umowy	 i	
Regulaminu	Tetenal,	konieczny	będzie	udział	Autora,	Tetenal	poinformuje	o	tym	Autora,	który	zobowiązany	jest	do	wzięcia	udziału	w	
sprawie.	

5. Tetenal	 nie	ma	 obowiązku	 ciągłego	 ani	 regularnego	monitorowania	 sposobu	 korzystania	 z	 Galerii	 przez	 Autorów,	 ani	 weryfikacji	
Zdjęć	i	treści	publikowanych	przez	Autorów	w	Galerii,	lecz	w	przypadku	powzięcia	wątpliwości	przez	Tetenal	odnośnie	prawdziwości,	
zgodności	z	prawem,	rzetelności	danych	lub	oświadczeń	zawartych	w	Formularzu	lub	legalności	publikacji	Zdjęcia	(w	szczególności	po	
otrzymaniu	Zgłoszenia),	Tetenal	może	w	każdym	czasie	 żądać	od	Autora	dodatkowego	 ich	potwierdzenia	w	wybranej	przez	 siebie	
formie	 i	 może	 jednocześnie	 zażądać	 dodatkowych	 dokumentów.	 Do	 czasu	 otrzymania	 przez	 Tetenal	 dodatkowych	
informacji/dokumentów,	 o	 których	mowa	w	 zdaniu	 poprzednim,	wszelkie	 obowiązki	 Tetenal	wynikające	 z	 Regulaminu,	 pozostają	
zawieszone.	

6. Autor	przyjmuje	do	wiadomości,	 że	w	 ramach	 jednego	Formularza	możliwe	 jest	przesłanie	 tylko	 jednego	Zdjęcia,	 zatem	 składane	
przez	niego	oświadczenia	dotyczą	każdorazowo	każdego	ze	Zdjęć	z	osobna.		

7. Zdjęcia	przesyłane	do	Tetenal	za	pośrednictwem	Formularza	nie	mogą:	
a. zawierać	treści	bezprawnych,	szkodliwych,	obraźliwych,	nieprawdziwych	lub	nieprzyzwoitych,	
b. zawierać	 treści	 o	 charakterze	 pornograficznym,	 obrazujących	 lub	 propagujących	 przemoc,	 nienawiść	 czy	

dyskryminację	(rasową,	kulturową,	etniczną,	seksualną,	religijną	lub	filozoficzną,	itp.),		
c. naruszać	przepisów	obowiązującego	prawa,	dóbr	majątkowych	 lub	osobistych	osób	 trzecich	 (w	szczególności	praw	

własności	intelektualnej),		
d. naruszać	zasad	współżycia	społecznego	ani	dobrych	obyczajów,	
e. stanowić	wielokrotnie	wysyłanej	tej	samej	treści,	
f. stanowić	przejawu	działalności	komercyjnej,	marketingowej,	promocyjnej	itp.	Autora.	

8. Po	dokonaniu	weryfikacji	 danych	 i	 oświadczeń	wprowadzonych	do	 Formularza	 rejestracyjnego,	 Tetenal	 podejmuje	decyzję,	 co	do	
zatwierdzenia	 publikacji	 Zdjęcia	w	Galerii	 w	 terminie	 nie	 dłuższym	 niż	 30	 dni	 od	 dnia	 przesłania	 Formularza,	 okres	 ten	może	 się	



wydłużyć,	 w	 przypadku	 gdy	 zatwierdzenie	 publikacji	 wymaga	 uzyskania	 dodatkowych	 wyjaśnień/dokumentów	 od	 Autora	 lub	
jakiejkolwiek	innej	osoby	trzeciej,	każdorazowo	o	okres	oczekiwania	przez	Tetenal	na	te	wyjaśnienia/dokumenty.	

9. Tetenal	może	odmówić	zatwierdzenia	publikacji	Zdjęcia	lub	zawiesić	jego	publikację,	w	szczególności	w	przypadku:	
a. nieprawidłowego,	niepełnego	wypełnienia	Formularza,	
b. powzięcia	 wątpliwości,	 co	 do	 aktualności	 lub	 prawdziwości	 danych	 lub	 oświadczeń	 zawartych	 w	 Formularzu,	 jak	

również	w	dokumentach	uzupełniających	nadesłanych	przez	Autora	zgodnie	z	ustępem	5	niniejszego	paragrafu,	
c. nieuzupełnienia	przez		Autora,	dokumentów,	o	których	mowa	w	ust.	5	niniejszego	paragrafu,	
d. gdy	Zdjęcie	nie	spełnia	wymogów,	o	których	mowa	w	ustępie	7	niniejszego	paragrafu,	
e. zgłoszenia	zastrzeżenia	lub	sprzeciwu,	co	do	Zdjęcia	lub	co	do	Autora,	
f. naruszenia	 przez	 Autora	 jakiegokolwiek	 obowiązku	 wynikającego	 z	 Regulaminu,	 w	 szczególności	 z	 §	 4	 ust.	 1	

Regulaminu.	

§	4.	Obowiązki	Autora	i	Gościa,	zgłaszanie	nadużyć	
1. Autor/Gość	zobowiązany	jest	do	korzystania	z	Galerii	w	sposób	zgodny	z	jej	przeznaczeniem,	powszechnie	obowiązującymi	przepisami	

prawa,	Umową	i	Regulaminem,	jak	też	z	dobrymi	obyczajami,	w	szczególności	zakazane	jest:	
a. podejmowanie	 jakichkolwiek	 czynności	 faktycznych	 lub	 prawnych,	 które	 mogłyby	 chociażby	 potencjalnie	

doprowadzić	do	utrudnienia,	zakłócenia	lub	uniemożliwienia	innym	Autorom/Gościom	korzystania	z	Galerii,	Serwisu	
lub	którejkolwiek	z	jego	funkcji,	

b. wypełnianie	Formularza	fikcyjnymi	lub	nieprawdziwymi	danymi,	bez	wymaganego	umocowania	lub	podszywanie	się	
pod	inny	podmiot,	jak	również	podejmowanie	działań	w	inny	sposób	naruszający	prawa	osób	trzecich,	

c. przesyłanie	i	publikowanie	Zdjęć	o	treści	sprzecznej	z	postanowieniami	Regulaminu	i	Umowy,	
d. zbieranie,	 przetwarzanie,	 kopiowanie,	modyfikowanie,	 rozpowszechnianie,	 transmitowanie	 lub	wykorzystywanie	w	

inny	 sposób	 jakichkolwiek	 informacji	 o	 Autorach	 i	 Zdjęć,	 za	 wyjątkiem	 danych	 i	 Zdjęć,	 do	 których	 dany	 Autor	ma	
prawa	to	umożliwiające,	

e. korzystanie	z	Galerii	w	sposób	naruszający	chronione	prawem	dobra	majątkowe	lub	osobiste	(w	szczególności	prawa	
własności	intelektualnej)	innych	podmiotów,	

f. wykorzystywanie	Galerii	do	publikacji	reklam	towarów	i	usług	Autora	oraz	wszelkich	innych	informacji	o	charakterze	
komercyjnym.	

2. Tetenal	zobowiązuje	się	do	należytego	wykonania	Umowy,	przy	czym	Tetenal	nie	udziela	gwarancji	na	świadczone	usługi.	
3. Każdy	 może	 dokonać	 zgłoszenia	 sprzeciwu	 wobec	 publikacji	 Zdjęcia	 lub	 zgłoszenia	 innego	 nadużycia	 Regulaminu	 lub	 powszechnie	

obowiązujących	przepisów	prawa,	zaś	Autorzy	mogą	także	zgłaszać	reklamacje	dotyczące	świadczonych	w	ramach	Galerii	usług	(dalej:	
Zgłoszenie).	Dokonanie	Zgłoszenia	jest	równoznaczne	z	akceptacją	Regulaminu	w	zakresie	regulującym	Zgłoszenia.	

4. Zgłoszenia	 dokonuje	 się	 za	 pośrednictwem	 formularza	 znajdującego	 się	 pod	 Zdjęciem.	 Przesłanie	 Zgłoszenia	 jest	 skuteczne	 pod	
warunkiem	 zaakceptowania	 przez	 podmiot	 zgłaszający	 Regulaminu,	 wypełnienia	 pól	 oznaczonych	 gwiazdką	 (*)	 oraz	 wskazania	
przedmiotu	 nadużycia/sprzeciwu/reklamacji.	 Tetenal	 przysługuje	 prawo	 do	 żądania	 wykazania	 legitymacji	 danego	 podmiotu	 do	
dokonania	 Zgłoszenia,	 jak	 również	 prawo	 do	 żądania	 przesłania	 przez	 zgłaszającego	 dokumentów	 potwierdzających	 wiarygodność	
Zgłoszenia,	poprzez	przedstawienie	odpowiedniego	dokumentu	w	dowolnie	wybranej	przez	Tetenal	formie.		

5. Zgłoszenia	będą	rozpatrywane	przez	Tetenal	w	terminie	30	dni	od	dnia	 ich	dokonania.	Tetenal	 (za	wyjątkiem	reklamacji	świadczenia	
usług)	zastrzega	sobie	prawo	do	jednostronnego	wydłużenia	terminu	rozpoznania	Zgłoszenia	o	nie	więcej	niż	14	dni	-	w	przypadku,	gdy	
rozpoznanie	 Zgłoszenia	 wymaga	 wiadomości	 specjalnych	 lub	 napotka	 przeszkody	 z	 przyczyn	 niezależnych	 i	 niezawinionych	 przez	
Tetenal,	 a	 ponadto,	 w	 przypadku	 gdy	 rozpoznanie	 Zgłoszenia	 wymaga	 uzyskania	 dodatkowych	 wyjaśnień/dokumentów	 od	 osoby	
dokonującej	zgłoszenia,	Autora	 lub	jakiejkolwiek	 innej	osoby	trzeciej,	czas	 jego	rozpoznania	ulega	każdorazowo	przedłużeniu	o	okres	
oczekiwania	przez	Tetenal	na	te	wyjaśnienia/dokumenty.	

6. Osoba	zgłaszająca	nadużycie	ponosi	odpowiedzialność	wobec	Autora,	w	stosunku	do	którego	zgłosiła	nadużycie,	za	skutki	wynikające	z	
dokonania	Zgłoszenia	niezasadnego	lub	w	złej	wierze,	zwalniając	tym	samym	Tetenal	z	wszelkiej	odpowiedzialności	za	szkody	związane	
z	 tym	 Zgłoszeniem,	 w	 tym	 	 za	 szkody	 związane	 z	 zastosowaniem	 przez	 Tetenal	 sankcji,	 o	 których	 mowa	 w	 ustępie	 następnym	
niniejszego	paragrafu.		

7. W	 przypadku	 otrzymania	 lub	 rozpoznania	 Zgłoszenia,	 niedokonania	 potwierdzenia	 zgodnie	 z	 §	 3	 ust.	 5	 Regulaminu	 albo	 pomimo	
dokonania	 takiego	 potwierdzenia	 budzącego	 dalsze	 wątpliwości,	 jak	 również	 w	 przypadku	 jakiegokolwiek	 innego	 naruszenia	
Regulaminu	przez	Autora,	Tetenal	może,	bez	dodatkowego	weryfikowania	danych	Autora,	bez	wzywania	do	zaprzestania	naruszeń	czy	
uzasadnienia,	 jak	 również	 bez	 jakichkolwiek	 negatywnych	 konsekwencji	 prawnych	 czy	 ekonomicznych,	 według	 wyboru	 Tetenal	 –	
łącznie	albo	oddzielnie:	

a. odmówić	zatwierdzenia	publikacji	Zdjęcia,	 zawiesić	publikację	Zdjęcia	 lub	usunąć	Zdjęcie	z	Galerii	–	uprawnienie	 to	
może	dotyczyć	wszystkich	Zdjęć	danego	Autora,	

b. uniemożliwić	Autorowi	korzystanie	z	Galerii	w	całości	lub	części	w	szczególności	poprzez	wypowiedzenie	dotychczas	
zawartych	Umów	i	niewyrażanie	zgody	na	publikację	kolejnych	Zdjęć,	

c. wszcząć	 przeciwko	 Autorowi	 postępowanie	 karne,	w	 szczególności	 z	 zakresu	 przestępstw	 przeciwko	 ochronie	
informacji,	 lub	 skorzystać	 z	 innych	 uprawnień	 przysługujących	 Tetenal	 na	 gruncie	 ustawy	 o	 prawie	 autorskim	 i	
prawach	pokrewnych,	ustawy	o	ochronie	baz	danych,	ustawie	prawo	własności	przemysłowej,	 jak	też	na	podstawie	
ustawy	o	zwalczaniu	nieuczciwej	konkurencji	oraz	innych	powszechnie	obowiązujących	przepisów	prawa,	

d. dochodzić	od	Autora	pełnej	odpowiedzialności	odszkodowawczej.	
8. Decyzję	o	zastosowaniu	albo	niezastosowaniu	względem	Autora	sankcji,	o	których	mowa	w	niniejszym	paragrafie,	Tetenal	podejmuje	

według	własnego	uznania	 i	nie	może	być	ona	traktowana,	 jako	poparcie	roszczenia	osoby	zgłaszającej	nadużycie	ani	przyznanie	racji	
Autorowi,	w	 stosunku	do	którego	nadużycie	 zgłoszono.	W	braku	możliwości	polubownego	zakończenia	 sporu	pomiędzy	podmiotem	
dokonującym	zgłoszenia	nadużycia	a	Autorem,	w	stosunku	do	którego	nadużycie	zgłoszono,	Tetenal	zastrzega	sobie	prawo	do	podjęcia	
dowolnej	decyzji	w	zakresie	zastosowanych	środków	lub	ich	niezastosowania.	

	

	



§	5.	Wypowiedzenie	Umowy		
1. Autorowi	 przysługuje	 prawo	 do	 wypowiedzenia	 Umowy	 z	 zachowaniem	 1-miesięcznego	 okresu	 wypowiedzenia.	 Do	 oświadczenia	

Autora	w	przedmiocie	wypowiedzenia	Umowy	stosuje	się	odpowiednio	§	4	ust.	4		Regulaminu,	przy	czym	Autor	zobowiązany	jest	do	
złożenia	oświadczenia	o	wypowiedzeniu	Umowy	z	tego	samego	adresu	mailowego,	z	którego	wysłany	został	Formularz.		

2. Poza	 pozostałymi	 przypadkami	 wskazanymi	 w	 Umowie,	 Tetenal	 przysługuje	 prawo	 do	 wypowiedzenia	 Umowy	 z	 zachowaniem	 1-
miesięcznego	wypowiedzenia,	w	przypadku	istotnej	zmiany	sytuacji	rynkowej	w	zakresie	działalności	prowadzonej	przez	Tetenal	lub	w	
przypadku	zmian	w	przedmiocie	prowadzonej	przez	Tetenal	działalności	(jej	rozszerzenie	lub	ograniczenie).	

3. Wypowiedzenie	Umowy	zgodnie	z	ustępem	poprzedzającym	lub	na	jakiejkolwiek	innej	podstawie	ustawowej	lub	regulaminowej	nie	ma	
wpływu	na	zgodność	z	prawem	dotychczasowej	jego	publikacji	w	Galerii	i		korzystania	ze	Zdjęcia,	dokonywanego	na	podstawie	Umowy,	
zaś	wszelkie	działania	podjęte	na	podstawie	Umowy,	a	trwające	po		rozwiązaniu	Umowy	pozostają	uprawnione.	

§	6.	Ochrona	danych	osobowych	
1. Zasady	 ochrony	 danych	 osobowych	 oraz	 informacje	 o	 przetwarzanych	 przez	 Tetenal	 	 plikach	 cookies	 zawarte	 są	 w	 Polityce	

Prywatności,	 stanowiącej	 integralną	 część	 Regulaminu.	 Można	 je	 także	 pobrać	 w	 formacie	 PDF	 bezpośrednio	 ze	 strony	
www.twojfotokiosk.pl.	

2. W	przypadku	gdy	w	związku	z	korzystaniem	z	Galerii	przetwarzane	są	dane	podmiotu	trzeciego	(wizerunek	osoby	fotografowanej),	
Autor	 zapewnia,	 że	przetwarzanie	 to	ma	swoją	podstawę	w	przepisach	prawa	 lub,	 że	posiada	wszelkie	wymagane	prawem	zgody	
osoby,	 której	 dane	 są	 przetwarzane.	 Równocześnie	 Autor	 zobowiązuje	 się	 do	 przekazania	 osobie,	 której	 dane	 są	 przetwarzane	
informacji	 zawartych	 w	 Polityce	 Prywatności	 i	 w	 tym	 zakresie	 zwalnia	 Tetenal	 od	 obowiązku	 informacyjnego,	 ponosząc	 pełną	
odpowiedzialność	odszkodowawczą	względem	Tetenal	za	jego	realizację.		

§	7.	Zmiany	Regulaminu	
1. Z	zastrzeżeniem	ustępów	następnych,	Tetenal	zastrzega	sobie	możliwość	uzupełnienia	lub	zmiany	Regulaminu	w	każdym	czasie	bez	

konieczności	podawania	przyczyny,	które	to	uzupełnienia	lub	zmiany	Regulaminu	będą	ogłaszane	przez	Tetenal	w	Witrynie	z	podaną	
datą	publikacji	i	obowiązywać	będą	od	dnia	ich	ogłoszenia.	

2. W	stosunkach	pomiędzy	Tetenal	a	konsumentami,	Tetenal	zastrzega	sobie	prawo	do	dokonania	uzupełnienia	lub	zmiany	Regulaminu	
powodującej	zmianę	istotnych	postanowień	zawartej	Umowy	z	ważnych	przyczyn,	a	to:	

a. wydania	 przez	 sąd	 powszechny	 orzeczenia	 lub	 wydania	 przez	 organ	 państwowy	 decyzji	 skutkującej	 koniecznością	
zmiany	Regulaminu,	

b. zmiany	powszechnie	obowiązujących	przepisów	prawa,		
c. istotnej	zmiany	sytuacji	rynkowej	w	zakresie	działalności	prowadzonej	przez	Tetenal,	
d. poprawy	przez	Sprzedawcę	bezpieczeństwa,	funkcjonalności	lub	poziomu	ochrony	danych	osobowych,	
e. rozszerzenia	 bądź	 ulepszenia	 funkcjonalności	 Galerii	 lub	 rezygnacji	 z	 udostępniania	 niektórych	 	 funkcjonalności	 w	

ramach	Galerii,	
f. zmian	w	przedmiocie	prowadzonej	przez	Tetenal	działalności	(jej	rozszerzenie	lub	ograniczenie),	

przy	czym	Autorowi,	który	nie	akceptuje	zmian	Regulaminu	przysługuje	prawo	do	wypowiedzenia	Umowy	zgodnie		z	§	5	ust.	1	
Regulaminu.	

3. Uzupełnieni	lub	zmiany	Regulaminu	nie	będą	w	żaden	sposób	naruszać	praw	nabytych	i	obowiązków	Autorów	przed	dniem	wejścia	w	
życie	 zmian	 Regulaminu,	w	 szczególności	 zmiany	 Regulaminu	 nie	 będą	miały	wpływu	 na	 już	 zawarte,	 realizowane	 lub	wykonane	
Umowy.	

4. Sprostowania	oczywistych	omyłek	pisarskich,	rachunkowych	i	 innych	oczywistych	błędów,	nie	stanowią	zmiany	Regulaminu	i	mogą	
być	wprowadzane	w	każdym	czasie.	

§	8.	Postanowienia	końcowe	
1. Ilekroć	w	Regulaminie	 lub	Umowie	 jest	mowa	o	kontakcie/korespondencji,	 bez	wyraźnego	wskazania	 formy,	 rozumie	 się	przez	 to	

korespondencję	elektroniczną	w	formie	e-maila	wysłanego	na	adres	wynikający	–	w	zależności	od	Stron,	do	której	jest	kierowany	–	z	
Formularza	 lub	Regulaminu.	Strony	dopuszczają	również	 formę	korespondencji	pisemnej,	a	to	poprzez	wysłanie	drugiej	Stronie	na	
adres	 wskazany	 na	 Regulaminie	 lub	 Formularzu,	 listu	 poleconego,	 o	 ile	 wynika	 to	 z	 Regulaminu	 lub	 Umowy,	 z	 zastrzeżeniem	
przypadków,	gdy	forma	pisemna	jest	zastrzeżona	pod	rygorami	wynikającymi	z	Regulaminu.		

2. Tetenal	nie	ponosi	odpowiedzialności	za:		
a. wejście	 podmiotów	 trzecich	 w	 posiadanie	 Zdjęcia	 w	 wyniku	 jego	 opublikowania	 w	 Galerii	 i	 jakiekolwiek	 z	 tym	

związane	korzystanie	ze	Zdjęcia	przez	te	podmioty	w	zakresie	wykraczającym	poza	Regulamin	i	Umowę,		
b. niekompatybilność	 i/lub	 wadliwe	 działanie	 urządzeń	 lub	 systemów,	 jak	 również	 przerwy	 lub	 niepowodzenia	 w	

łączeniu	się	z	Serwisem	lub	Galerią,	
c. niezgodne	z	postanowieniami	Regulaminu	i	Umowy	korzystanie	z	Galerii	przez	Autorów,		
d. korzystanie	 przez	 Autora	 lub	 Gościa	 z	 niezabezpieczonego	 i	 pozbawionego	 ochrony	 antywirusowej	 urządzenia	

podłączonego	do	sieci	Internet,	
e. działanie	siły	wyższej.	

3. Regulamin,	 jak	 i	 wszelkie	 Umowy		 zawierane	 przez	 Tetenal	 podlegają	 prawu	 polskiemu,	 a	 w	 sprawach	 w	 nich	
nieuregulowanych		 znajdują	zastosowanie	przepisy		Kodeksu	cywilnego	 i	 innych	powszechnie	obowiązujących	na	 terytorium	Polski	
przepisów	prawa.	

4. Jeżeli	Umowa	zawiera	jakiś	element	międzynarodowy	(zagraniczny),	strony	uzgadniają,	że	relacje	te	będą	regulowane	przez	prawo	
polskie,	zarówno	materialne	jak	i	procesowe.		

5. Sądem	właściwym	do	rozpoznawania	sporów	wynikających	z	niniejszego	Regulaminu	jest	sąd	właściwy	dla	siedziby	Tetenal,	chyba	że	
jedną	ze	stron	sporu	jest	konsument	–	wówczas	sprawę	rozpoznaje	sąd	właściwy		zgodnie	z	powszechnie	obowiązującymi	przepisami	
prawa.	 W	 przypadku	 nie	 dojścia	 stron	 do	 porozumienia	 w	 drodze	 negocjacji,	 Tetenal	 nie	 przewiduje	 możliwości	 innego	
pozasądowego	załatwiania	sporów	z	konsumentem.	

6. W	 przypadku	 jakichkolwiek	 sprzeczności	 lub	 rozbieżności	 między	 treścią	 Regulaminu,	 Umowy	 lub	 innego	 indywidualnie	
sporządzonego	przez	Tetenal	dokumentu,	pierwszeństwo	ma	treść	Umowy	 lub	 innego	 indywidualnie	sporządzonego	przez	Tetenal	
dokumentu.	



7. Konsument	może	zwrócić	się	do	Tetenal	o	indywidualne	uzgodnienie	poszczególnych	postanowień	Regulaminu.	W	razie	odmowy	ze	
strony	 Tetenal,	 skorzystanie	 z	 Galerii	 przez	 konsumenta	 jest	 możliwe	 wyłącznie	 po	 zaakceptowaniu	 przez	 niego	 Regulaminu	 w	
brzmieniu	indywidualnie	nieuzgodnionym.	

8. W	 przypadku	 gdyby	 Regulamin	 lub	 Umowa	 zawierały	 postanowienia	 mniej	 korzystne	 dla	 konsumenta	 niż	 bezwzględnie	 wiążące	
przepisy	prawa,	postanowienia	te	są	nieważne,	a	w	ich	miejsce	stosuje	się	odpowiedne	bezwzględnie	obowiązujące	przepisy	prawa,	
przy	czym	nawet	w	przypadku	uznania	takiego	postanowienia	za	nieważne,	pozostałe	postanowienia	Umowy	lub	Regulaminu	wiążą	
konsumenta.	

9. Jeżeli	poszczególne	postanowienia	Regulaminu	okazałyby	się	nieważne	lub	nieskuteczne	lub	Umowa	zawierać	będzie	lukę,	nie	będzie	
to	miało	wpływu	na	ważność	 i	 skuteczność	pozostałych	postanowień	Regulaminu	 i	Umowy,	zaś	postanowienie	nieważne,	zostanie	
zastąpione	postanowieniem	najbliżej	oddającym	sens	gospodarczy	postanowienia	nieważnego	lub	nieskutecznego.	

10. Nie	wykonywanie	lub	opóźnienie	w	wykonaniu	jednokrotne	lub	wielokrotne	przez	Tetenal	jakichkolwiek	uprawnień	wynikających	z	
Regulaminu	i	Umów,	lub	wykonywanie	ich	w	sposób	sprzeczny	z	postanowieniami	Umów	(na	korzyść	Autora)	lub	przyjęcie	na	siebie	
jednorazowo	 lub	 kilkakrotnie	 jakiegoś	 obowiązku	 nie	 wynikającego	 z	 Umowy	 lub	 Regulaminu,	 nie	 powoduje	 zrzeczenia	 się	 tych	
uprawnień	przez	Tetenal,	czy	też	przyjęcia	na	siebie	obowiązków	nie	wynikających	z	Regulaminu.	

11. Tetenal	nie	stosuje	kodeksów	dobrych	praktyk.	
12. Załączniki	do	Regulaminu	stanowią	jego	integralną	część.	Załącznikami	do	Regulaminu	są:	

a. Załącznik	nr	1		–	Polityka	Prywatności.	
13. Regulamin	wchodzi	w	życie	z	dniem	opublikowania	w	Serwisie.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

Załącznik	nr	1	do	Regulaminu	

POLITYKA	PRYWATNOŚCI	

§	1.	
Postanowienia	ogólne	

1. Niniejsza	polityka	prywatności	(dalej:	Polityka)	określa	zasady	ochrony	danych	osobowych	(dalej:	Dane)	osoby	fizycznej	korzystającej	
ze	 Sklepu	 internetowego,	 formularza	 kontaktowego	 lub	 Galerii	 Zdjęć	 (w	 tym	 osoby,	 której	 wizerunek	 zamieszczono	 w	 Galerii)	
dostępnych	pod	adresem	www.twojfotokiosk.pl	(dalej:	Klient),	której	Dane	są	przetwarzane	w	związku	z	ich	funkcjonowaniem,	oraz	
rodzaj	wykorzystywanych	przez	Administratora	plików	cookies,	sposób	i	cel	ich	przetwarzania.	

2. Polityka	 stanowi	 załącznik	 do	 Regulaminu	 Sklepu	 Internetowego	 oraz	 Regulaminu	Galerii	 i	 jest	 ich	 integralną	 częścią,	 zaś	wszelkie	
terminy	w	niej	użyte,	mają	znaczenie	zdefiniowane	w	Regulaminie.	

	
§	2.	

Dane	osobowe	
1. Administratorem	Danych	jest	Tetenal	Polska	Sp.	z	o.o.	z	siedzibą	w	Katowicach	40-203,	ul.	Roździeńskiego	188b,	NIP:	6760077750,	

REGON:	 350026824,	 wpisana	 do	 rejestru	 przedsiębiorców	 prowadzonego	 przez	 SĄD	 REJONOWY	 KATOWICE-WSCHÓD	 W	
KATOWICACH	 WYDZIAŁ	 VIII	 GOSPODARCZY	 KRAJOWEGO	 REJESTRU	 SĄDOWEGO	 pod	 numerem	 KRS	 0000142458,	 o	 kapitale	
zakładowym	w	wysokości	1.000.000	złotych,	tel.:	32	3559110,	e-mail.:	kontakt@twojfotokiosk.pl,	faks:	32	3559113,	dalej:	ADO.	

2. ADO	oświadcza,	 że	Dane	Klienta	 są	przetwarzane	zgodnie	z	 regulacjami	 zawartymi	w	Rozporządzeniu	Parlamentu	Europejskiego	 i	
Rady	(UE)	2016/679	z	dnia	27	kwietnia	2016	r.	w	sprawie	ochrony	osób	fizycznych	w	związku	z	przetwarzaniem	danych	osobowych	i	
w	sprawie	swobodnego	przepływu	takich	danych	oraz	uchylenia	dyrektywy	95/46/WE	(ogólne	rozporządzenie	o	ochronie	danych,)	
dalej:	RODO,	oraz	Ustawie	o	ochronie	danych	osobowych	z	dnia	10	maja	2018	r.,	przepisami	zmieniającymi	albo	zastępującymi	te	
akty,	przepisami	wykonawczymi	oraz	wszelkimi	innymi	powszechnie	obowiązującymi	przepisami	prawa.	

3. Korzystanie	ze	Sklepu	Internetowego	(w	szczególności	rejestracja	Konta,	wysłanie	Formularza	Zamówień),	formularza	kontaktowego	
lub	Galerii	 Zdjęć	 jest	 równoznaczne	 ze	 świadomością	 Klienta,	 że	 jego	Dane	mogą	 być	 –	w	 zależności	 od	 sposobu	 korzystania	 ze	
Serwisu	–	przetwarzane	w	następujących	celach	i	na	następujących	podstawach:	

a. udzielenia	odpowiedzi	na	zapytanie	Klienta	oraz	zapisywania	danych	w	plikach	cookies,	gromadzenia	danych	ze	stron	
www	oraz	aplikacji	mobilnych	–	na	podstawie	zgody	Klienta,	

b. podjęcia	działań	na	żądanie	Klienta	przed	zawarciem	Umowy	oraz	w	celu	wykonania	Umowy,	w	szczególności:	
i. 	świadczenia	usług	drogą	elektroniczną	oraz	pełnego	korzystania	ze	Sklepu	internetowego	lub	Galerii,	
ii. utworzenia,	prowadzenia	i	zarządzania	Kontem,	
iii. zapewnienia	obsługi	Konta	i	rozwiązywania	problemów	technicznych,	
iv. przetwarzania	Formularza	Zamówień,	Zamówienia,	Formularza	
v. realizacji	Zamówienia,	
vi. dostawy	Towaru,	
vii. dokonania	rozliczania	za	Towar	i	jego	dostawę,	
viii. publikacji	Zdjęcia,	
ix. zmiany	lub	rozwiązania	Umowy,	
x. komunikacji	z	Klientem,	
xi. rozpatrywania	wniosków,	 sprzeciwów,	 reklamacji,	 Zgłoszeń	 i	 innych	 pism	 kierowanych	 przez	 Klienta	 do	

ADO,	
c. wypełnienia	 obowiązków	 prawnych	 ciążących	 na	 ADO,	 w	 szczególności	 realizacji	 obowiązków	 podatkowych,	

rachunkowych	i	archiwalnych,	
d. wynikającym	z	prawnie	uzasadnionych	interesów	realizowanych	przez	ADO,	w	tym	w	celu:	

i. ustalenia,	dochodzenia	lub	ochrony	roszczeń	ADO,	
ii. ochrony	przed	roszczeniami	Klienta	czy	próbami	oszustwa,	
iii. ustalenia	i	ochrony	roszczeń	osób	trzecich,	
iv. marketingu	własnych	usług	ADO,	
v. analitycznym,	 statystycznym	 i	 zarządczym,	 w	 tym	 wewnętrznej	 sprawozdawczości	 i	 analizy	 zarządczej,	

statystycznej	i	badawczej	mającej	na	celu	rozwój	i	ulepszenie	świadczonych	przez	ADO	usług,	
vi. przeprowadzania	audytów	wewnętrznych	i	inspekcji,	
vii. wprowadzania	biznesowych	mechanizmów	kontrolnych,	
viii. 	zarządzania	operacjami	przejęcia,	łączeń,	podziałów,	przekształceń.	

4. Przetwarzane	przez	ADO	Dane	mogą	obejmować:	imiona	i	nazwiska,	firmę,	numer	identyfikacyjny	(m.	in.	PESEL,	NIP,	REGON	i	inne	
numery	w	 odpowiednich	 rejestrach	 podmiotów	 zagranicznych),	 adres	 poczty	 elektronicznej,	 numer	 telefonu,	 numer	 faksu,	 adres	
prowadzenia	działalności,	zamieszkania	i	korespondencyjny,	dane	dotyczące	transakcji	finansowych	(np.	numerów	rachunków,	kart	
kredytowych	lub	płatniczych,	innych	unikalnych	identyfikatorów),	dane	o	lokalizacji,	identyfikator	internetowy,	wizerunek	oraz	inne	
dane	osobowe	podane	dobrowolnie	przez	Klienta.	

5. Odbiorcami	Danych	mogą	być:	 pracownicy	ADO,	 podmioty	współpracujące	 ze	ADO	w	 ramach	 świadczonych	przez	 niego	usług,	w	
szczególności	 w	 zakresie	 sprzedaży	 Towarów,	 świadczenia	 usług	 drogą	 elektroniczną,	 zarządzania	 Sklepem	 internetowym,	
Formularzem,	 Galerią,	 jak	 również	 w	 zakresie	 marketingu	 i	 reklamy,	 obsługi	 prawnej,	 windykacyjnej,	 podatkowej,	 finansowej,	
księgowej	 lub	 archiwizacyjnej	 ADO,	 podmioty	 należące	 do	 tej	 samej	 grupy	 kapitałowej,	 co	 ADO,	 przeciwnicy	 procesowi	 (w	 tym	



wszelkiego	 rodzaju	 uczestnicy	 postępowań	 z	 udziałem)	 Klienta	 i	 ich	 pełnomocnicy,	 sądy,	 organy	 administracji	 rządowej	 i	
samorządowej,	 organy	 postępowania	 przygotowawczego,	 organy	 egzekucyjne	 i	 inne	 organy	 ochrony	 prawnej,	 biura	 informacji	
gospodarczej,	 nabywcy	 wierzytelności,	 podmioty	 uczestniczące	 w	 dokonywanych	 z	 udziałem	 ADO	 procesach	 przejęcia,	 łączeń,	
podziałów,	 przekształceń	 podmiotów	 gospodarczych,	 podmioty	 prowadzące	 działalność	 w	 zakresie	 niszczenia,	 przechowywania	
dokumentacji	albo	archiwum	państwowe,	a	w	przypadku	Galerii	także	Goście.	

6. ADO	nie	przekazuje	Danych	do	państw	trzecich	w	rozumieniu	RODO.	
7. Dane	są	przechowywane:	

a. do	czasu	odwołania	zgody	przez	Klienta	–	w	przypadku	gdy	 ich	przetwarzanie	odbywa	się	na	podstawie	udzielonej	
zgody,	

b. do	czasu	wniesienia	sprzeciwu	–	w	przypadku,	gdy	przetwarzanie	 jest	niezbędne	do	celów	wynikających	z	prawnie	
uzasadnionych	interesów	realizowanych	przez	ADO,	chyba	że	ADO	będzie	mógł	nie	uwzględnić	sprzeciwu	z	przyczyn,	
o	których	mowa	w	ust.	9	niniejszego	paragrafu,	

c. 	do	czasu	wygaśnięcia	zobowiązań	Stron	wynikających	z	Umowy	 i	 roszczeń	o	 ich	wykonanie	–	w	przypadku	gdy	 ich	
przetwarzanie	 jest	 niezbędne	 dla	 wykonania	 Umowy	 lub	 podjęcia	 działań	 na	 żądanie	 Klienta	 przed	 zawarciem	
Umowy,	

d. do	czasu	wygaśnięcia	obowiązków	ADO	wynikających	z	powszechnie	obowiązujących	przepisów	prawa,	
e. do	 czasu	 wygaśnięcia	 (w	 tym	 przedawnienia)	 praw,	 roszczeń	 lub	 obowiązków	 ADO	 lub	 Klienta	 związanych	 z	

korzystaniem	 ze	 Serwisu	 –	 w	 przypadku	 gdy	 ich	 przetwarzanie	 jest	 niezbędne	 do	 celów	 wynikających	 z	 prawnie	
uzasadnionych	interesów	realizowanych	przez	ADO.	

8. Klientowi	przysługuje	prawo	do	żądania	od	ADO	dostępu	do	Danych,	ich	sprostowania,	usunięcia	lub	ograniczenia	przetwarzania,	jak	
również	prawo	do	przenoszenia	Danych.	

9. Klient	ma	prawo	w	dowolnym	momencie,	z	przyczyn	związanych	z	 jego	szczególną	sytuacją,	wnieść	sprzeciw	wobec	przetwarzania	
jego	Danych,	gdy	przetwarzanie	to	 jest	niezbędne	do	celów	wynikających	z	prawnie	uzasadnionych	interesów	realizowanych	przez	
ADO,	 w	 tym	 wobec	 profilowania	 na	 tej	 podstawie.	 ADO	 nie	 wolno	 już	 przetwarzać	 tych	 Danych,	 chyba	 że	 wykaże	 on	 istnienie	
ważnych	prawnie	uzasadnionych	podstaw	do	przetwarzania,	nadrzędnych	wobec	interesów,	praw	i	wolności	Klienta,	lub	podstaw	do	
ustalenia,	dochodzenia	lub	obrony	roszczeń	ADO.	

10. Jeżeli	Dane	są	przetwarzane	na	potrzeby	marketingu	bezpośredniego	ADO,	Klient	ma	prawo	w	dowolnym	momencie	wnieść	sprzeciw	
wobec	 przetwarzania	 jego	 Danych	 na	 potrzeby	 takiego	marketingu,	 w	 tym	 profilowania,	 w	 zakresie,	 w	 jakim	 przetwarzanie	 jest	
związane	z	takim	marketingiem	bezpośrednim.	

11. W	przypadku	przetwarzania	Danych	przez	ADO	na	podstawie	 zgody	Klienta,	 zgoda	może	 zostać	 cofnięta	w	dowolnym	momencie,	
przy	 czym	 cofnięcie	 to	 nie	 ma	 wpływu	 na	 zgodność	 z	 prawem	 przetwarzania,	 którego	 dokonano	 na	 podstawie	 zgody	 przed	 jej	
cofnięciem.	

12. Klient	 korzysta	 z	 uprawnień,	 o	 których	 mowa	 w	 ust.	 8-11	 niniejszego	 paragrafu	 w	 szczególności	 poprzez	 wysłanie	 pocztą	
elektroniczną	na	adres	kontakt@twojfotokiosk.pl	stosownego	żądania	wraz	z	podaniem	imienia	i	nazwiska	Klienta,	telefonicznie	pod	
numerem	32	3559110,	faksem	pod	numerem	32	3559113	lub	osobiście	w	siedzibie	ADO.	

13. Klientowi	przysługuje	prawo	do	wniesienia	skargi	do	właściwego	organu	nadzorczego	–	Prezesa	Urzędu	Ochrony	Danych	Osobowych.	
14. Poza	 przypadkami,	 gdy	 wymagają	 tego	 bezwzględnie	 obowiązujące	 przepisy	 prawa,	 podanie	 Danych	 ADO	 przez	 Klienta	 jest	

dobrowolne,	przy	czym	odmowa	jest	równoznaczna	z	brakiem	możliwości	zawarcia	Umowy,	rejestracji	Konta,	korzystania	z	Galerii	
udzielenia	odpowiedzi	na	zapytanie	czy	Zgłoszenie	Klienta.	W	przypadku	żądania	usunięcia	Danych	przez	Klienta,	świadczenie	usług	
drogą	elektroniczną,	w	szczególności	wykonanie	Umowy	nie	dochodzi	do	skutku,	zaś	w	stosunku	do	niewykonanej	Umowy	zawartej	
następuje	skutek,	jak	w	przypadku	odstąpienia	od	umowy	(tak	jakby	od	początku	nie	była	zawarta,	a	strony	zobowiązane	są	zwrócić	
sobie	nawzajem	 to,	 co	 już	 świadczyły;	w	 takim	wypadku	Klient	 zobowiązany	 jest	 do	pokrycia	 kosztów	poniesionych	przez	ADO	w	
związku	z	lub	w	celu	zawarcia	lub	wykonania	Umowy).	

15. Źródłem	 Danych	 są	 informacje	 pozyskane	 bezpośrednio	 od	 Klienta	 za	 pośrednictwem	 Sklepu	 internetowego,	 w	 szczególności	 w	
ramach	 Konta	 i	 Formularza	 Zamówień,	 formularza	 kontaktowego,	 Formularza	 i	 Galerii,	 jak	 również	 informacje	 uzyskane	 od	 osób	
trzecich:	

a. organów	 państwa,	 rejestrów	 publicznych	 i	 innych	 powszechnie	 dostępnych	 źródeł	 -	 imiona	 i	 nazwiska,	 numery	
identyfikacyjne	 (m.	 in.	 PESEL,	 NIP,	 REGON	 i	 inne	 numery	 w	 odpowiednich	 rejestrach	 podmiotów	 zagranicznych),	
adres	poczty	elektronicznej,	numer	telefonu,	adres	prowadzenia	działalności,	zamieszkania	i	korespondencyjny,	adres	
strony	internetowej,	

b. podmiotu	 obsługującego	 płatności	 -	 imiona	 i	 nazwiska,	 adres	 poczty	 elektronicznej,	 dane	 dotyczące	 transakcji	
finansowych	(np.	numerów	rachunków,	kart	kredytowych	lub	płatniczych,	innych	unikalnych	identyfikatorów),	

c. dostawców	Internetu	-	dane	o	lokalizacji,	identyfikator	internetowy,	
d. Autorów	–	w	zakresie	wizerunku	osób	przedstawionych	na	Zdjęciach.	

16. Dane	nie	będą	podlegały	zautomatyzowanemu	przetwarzaniu.	
17. Klient,	 poprzez	 odhaczenie	 odpowiedniej	 zgody	 w	 zakładce	 „Kontakt”,	 wyraża	 zgodę	 na	 otrzymywanie	 informacji	 handlowej	 za	

pomocą	 środków	 komunikacji	 elektronicznej;	 Klient	ma	 prawo	 odwołania	 przedmiotowej	 zgody	 w	 każdym	 czasie.	 Skorzystanie	 z	
prawa	 odwołania	 zgody	 na	 otrzymywanie	 informacji	 handlowej	 jest	 realizowane	 w	 szczególności	 poprzez	 wysłanie	 stosowanego	
żądania	z	podaniem	imienia	i	nazwiska	pocztą	elektroniczną	na	adres	kontakt@twojfotokiosk.pl.	

	
	

§	3.	
Pliki	typu	cookies	

1. Serwis	zbiera	w	sposób	automatyczny	tylko	informacje	zawarte	w	plikach	cookies.	



2. Pliki	(cookies)	są	plikami	tekstowymi,	które	przechowywane	są	w	urządzeniu	końcowym	Klienta.	Przeznaczone	są	do	korzystania	
ze	 Sklepu	 internetowego,	 formularza	 kontaktowego	 lub	 Galerii.	 Podczas	 wizyty	 Klienta	 w	 Sklepie	 internetowym	 i	 Galerii	
automatycznie	zbierane	są	następujące	dane	Klienta:	

a. adres	IP,	
b. data	i	czas	wizyty	na	stronie,	
c. adres	strony,	z	której	Klient	został	przekierowany	na	stronę	Sklepu	internetowego	lub	Galerii.	

3. ADO	jest	podmiotem	zamieszczającym	na	urządzeniu	końcowym	Klienta	pliki	cookies	oraz	mającym	do	nich	dostęp.	
4. ADO	wykorzystuje	pliki	(cookies)	w	celu:	

a. dopasowania	 zawartości	 Serwisu	 do	 indywidualnych	 preferencji	 Klienta,	 przede	 wszystkim	 pliki	 te	 rozpoznają	 jego	
urządzenie,	aby	zgodnie	z	jego	preferencjami	wyświetlić	stronę,	

b. przygotowywania	 statystyk	 pomagających	 poznaniu	 preferencji	 i	 zachowań	 Klientów,	 analiza	 tych	 statystyk	 jest	
anonimowa	 i	 umożliwia	 dostosowanie	 zawartości	 i	 wyglądu	 Sklepu	 internetowego	 i	 Galerii	 do	 panujących	 trendów;	
statystyki	stosuje	się	też	do	oceny	popularności	strony,	

c. możliwości	logowania	do	Sklepu	internetowego,	
d. utrzymania	logowania	Klienta	na	każdej	kolejnej	stronie	Sklepu	internetowego,	
e. zapamiętywanie	ustawień	filtrów	katalogu	produktów,	
f. zapamiętywanie	ilości	produktów	na	stronie	katalogu	produktów,	
g. zapamiętywanie	produktów	do	porównania.	

5. Serwis	 stosuje	 dwa	 zasadnicze	 rodzaje	 plików	 (cookies)	 –	 sesyjne	 i	 stałe.	 Pliki	 sesyjne	 są	 tymczasowe,	 przechowuje	 się	 je	 do	
momentu	 opuszczenia	 strony	 Sklepu	 internetowego	 lub	 Galerii	 przez	 Klienta.	 Pliki	 stałe	 przechowywane	 są	 w	 urządzeniu	
końcowym	Klienta	do	czasu	ich	usunięcia	przez	Klienta	lub	przez	czas	wynikający	z	ich	ustawień.	

6. Klient	 może	 w	 każdej	 chwili	 dokonać	 zmiany	 ustawień	 swojej	 przeglądarki,	 aby	 zablokować	 obsługę	 plików	 (cookies)	 lub	
każdorazowo	 uzyskiwać	 informacje	 o	 ich	 umieszczeniu	 w	 swoim	 urządzeniu.	 Inne	 dostępne	 opcje	 można	 sprawdzić	 w	
ustawieniach	 swojej	 przeglądarki	 internetowej.	 Należy	 pamiętać,	 że	 większość	 przeglądarek	 domyślnie	 jest	 ustawione	 na	
akceptację	zapisu	plików	(cookies)	w	urządzeniu	końcowym.	

7. ADO	 informuje,	 że	 zmiany	ustawień	w	przeglądarce	 internetowej	 użytkownika	mogą	ograniczyć	 dostęp	do	niektórych	 funkcji	
Sklepu	internetowego	lub	Galerii.	

8. Pliki	(cookies)	z	których	korzystają	Sklep	internetowy	i	Galeria	mogą	być	udostępnione	partnerom	oraz	współpracującym	ze	ADO	
reklamodawcom.	

	
	
	

	


