Załącznik nr 11
do Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług

Szczegółowy Regulamin - Usługi Dysku Wirtualnego Albumu
§ 1 Postanowienia Ogólne
1.

Niniejszy Szczegółowy Regulamin Usługi Dysku Wirtualnego Albumu (Dalej:
„Szczegółowy Regulamin Usługi Dysku Wirtualnego Albumu”) stanowi załącznik
numer 11 do Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług (Dalej: Ogólny Regulamin),
którego pełna i aktualna treść znajduje się pod adresem: fotofujifilm.pl/regulaminy.
Pojęcia użyte w niniejszym Szczegółowym Regulaminie, a nie zdefiniowane w
słowniczku definicji określonym w § 2 ust. 1 niniejszego Szczegółowego Regulaminu
lub w Szczególnym Regulaminie Korzystania z Usługi Internetowego Studia
Fotograficznego w pierwszej kolejności rozumieć tak jak przyjęto to w Ogólnym
Regulaminie lub w jego załącznikach, a gdyby w Ogólnym Regulaminie lub w jego
załącznikach nie przewidziano odpowiedniej definicji, należy w pierwszej kolejności
odwołać się do znaczenia przyjętego w przepisach obowiązującego prawa, a
następnie do znaczenia zwyczajowego.
2. Niniejszy Szczegółowy Regulamin obowiązuje począwszy od dnia 22 czerwca 2020 ,
aż do odwołania.
3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Szczegółowym Regulaminie
zastosowanie mają postanowienia Ogólnego Regulaminu i jego załączników, w tym
Ogólnej Polityki Prywatności, Polityki Cookies, Ogólnej Klauzuli Informacyjnej,
Klauzuli Informacyjnej Klientów, Kontrahentów, Klauzuli Informacyjnej Portali
Społecznościowych. Treść tych dokumentów znajduje się pod adresem:
fotofujifilm.pl/regulaminy
4. Niniejszy Szczegółowy Regulamin dot. Usługi Dysku Wirtualnego Albumu oraz
określa warunki i sposoby świadczenia Usługi Dysku Wirtualnego Albumu oraz
warunki i sposoby korzystania z tej Usługi, w tym:
a) podstawowe pojęcia przyjęte na potrzeby niniejszego Szczegółowego
Regulaminu Usługi Dysku Wirtualnego Albumu,
b) dane adresowe i kontaktowe dotyczące Usługodawcy świadczącego Usługę
pod adresem internetowym: foto.fujifilm.pl/kontakt.
c) podstawowe informacje dot. korzystania z Usługi Dysku Wirtualnego Albumu,,
w tym:
- przeznaczenie i funkcjonalność Usługi Dysku Wirtualnego Albumu
- chwilę rozpoczęcia i zakończenia świadczenia Usługi,
d) zasady rezygnacji z Usługi Dysku Wirtualnego Albumu,
e) zasady zmiany przez Usługodawcę warunków i sposobu świadczenia Usługi
Dysku Wirtualnego Albumu,
f) tryb składania reklamacji i sposób ich rozpatrywania,
g) informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych,
h) inne postanowienia.
5.
Przed rozpoczęciem korzystania z Usługi Dysku Wirtualnego Albumu należy
zapoznać się z postanowieniami niniejszego Szczegółowego Regulaminu,
Szczegółowego Regulaminu Korzystania Z Usługi Internetowego Studia
Fotograficznego, Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług oraz jego załącznikami,
w tym Ogólną Polityką Prywatności, Ogólną Polityką Cookies, Ogólną Klauzulą
Informacyjną, Klauzulą Informacyjną Klientów, Kontrahentów, Klauzulą Informacyjną
Portali Społecznościowych - treść dostępna pod adresem: fotofujifilm.pl/regulaminy.
Obowiązek spoczywa na Użytkowniku, przy czym jeśli za Użytkownika działają inne
osoby to obowiązek spoczywa na tych osobach, które będą korzystać z Usługi Dysku

6.

7.

8.

Wirtualnego Albumu w imieniu lub na rzecz Użytkownika. Postanowienia § 1 ust. 2
Ogólnego Regulaminu stosuje się odpowiednio.
Usługa Dysku Wirtualnego Albumu świadczona jest na rzecz Użytkowników w
związku z realizacją stosunku prawnego łączącego Usługodawcę z Użytkownikiem.
Usługa Dysku Wirtualnego Albumu służy w szczególności do umożliwienia
Użytkownikom przekazania Materiałów niezbędnych do realizacji stosunku
prawnego będącego przyczyną udostępnienia Usługi Dysku Wirtualnego Albumy
Użytkownikowi, w tym w szczególności przekazania przez Użytkowników Materiałów
niezbędnych do Usługi Korzystania Z Internetowego Studia Fotograficznego i
świadczonych w ramach niej Usług Fotograficznych.
Korzystanie z dostępu do Usługi Dysku Wirtualnego Albumu nie wiąże się z żadnymi
opłatami na rzecz Usługodawcy, przy czym brak odpłatności za skorzystanie z Usługi
Dysku Wirtualnego Albumu nie ma wpływu na treść i zobowiązania wynikające z
stosunku prawnego, który jest podstawą do udostępnienia Użytkownikowi dostępu
do Usługi Dysku Wirtualnego Albumu.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za koszty dostępu do sieci Internet przez
Użytkownika, w tym koszty tzw. transferu danych. W celu ustalenia ww. kosztów
Użytkownik powinien skontaktować się z dostawcą Usługi dostępu do sieci Internet.
§ 2 Definicje

1.

Definicje:
b) Usługodawca oznacza FUJIFILM Europe GmbH z siedzibą w Düsseldorfie,
Niemcy reprezentowana przez FUJIFILM Europe GmbH (spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością) Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie - pełne dane, w
tym także adresowe oraz kontaktowe znajdują się w załączniku numer 4 do
Ogólnego Regulaminu.
c) Użytkownik Strony Internetowej oznacza Użytkownika w rozumieniu
Ogólnego Regulaminu, w tym także Użytkownika Usługi,
d) Użytkownik Usługi oznacza Użytkownika Usługi Korzystania z Internetowego
Studia Fotograficznego w rozumieniu Szególnego Regulaminu Korzystania Z
Usługi Internetowego Studia Fotograficznego,
e) Szczegółowy Regulamin oznacza niniejszy Szczególny Regulamin Usługi
Dysku Wirtualnego Albumu,
f) Udostępnianie Usługi oznacza umożliwienie Użytkownikowi korzystania z
Zasobu,
g) Strona Internetowa oznacza stronę internetową w rozumieniu Usługi
Korzystania z Internetowego Studia Fotograficznego,
h) Usługa oznacza Usługę Dysku Wirtualnego Albumu, dostępną w ramach
Profilu Użytkownika,
i) Usługa Fotograficzna oznacza Usługę Fotograficzną w rozumieniu
Szczególnego
Regulaminu
Korzystania
Z
Internetowego
Studia
Fotograficznego,
j) Materiały oznaczają Materiały w rozumieniu Szczególnego Regulaminu
Korzystania Z Internetowego Studia Fotograficznego,
k) Profil Użytkownika oznacza Profil Użytkownika w rozumieniu Szczególnego
Regulaminu Korzystania Z Internetowego Studia Fotograficznego,
l) Login oznacza Login w rozumieniu Szczególnego Regulaminu Korzystania Z
Internetowego Studia Fotograficznego,
m) Hasło oznacza Hasło w rozumieniu Szczególnego Regulaminu Korzystania Z
Internetowego Studia Fotograficznego,
n) Zasób oznacza przestrzeń dyskową o pojemności: do 3 gb udostępnioną przez
Usługodawcę Użytkownikowi Usługi w ramach Profilu Użytkownika,
pozwalającą Użytkownikowi na umieszczenie w niej Materiałów.
§ 3 Dane kontaktowe i sposób kontaktu

1.
a.
b.
c.
2.

3.

Użytkownik ma możliwość kontaktu z Usługodawcą, za pośrednictwem wskazanych
niżej danych kontaktowych:
Adres Usługodawcy: FUJIFILM Europe GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w PolsceAl.
Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa
Adres e-mail Usługodawcy: foto_feg-pl@fujifilm.com
Telefon: +48 22 517 66 00
Użytkownik może telefonicznie kontaktować się z Usługodawcą, od poniedziałku do
piątku, w godzinach9:00 – 16:30, za wyjątkiem dni wolnych od pracy lub innych dni
wskazanych przez Usługodawcę jako wolne na stronie internetowej: ………………………. .
Użytkownik może również zgłosić się do siedziby Usługodawcy celem osobistego
kontaktu od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 – 16:30 za wyjątkiem dni
wolnych od pracy lub innych dni wskazanych przez Usługodawcę jako wolne
na stronie internetowej: ……………………………….. .
§ 4 Wymagania techniczne Strona Internetowa

1.

Do korzystania ze Strony Internetowej stosuje się postanowienia Ogólnego
Regulaminu. tj. w szczególności § 4 i 5 Ogólnego Regulaminu.
2. Do korzystania z Usługi niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych
wymagań technicznych:
a.
sprzęt: Komputer lub urządzenie mobilne z aktualnym oprogramowaniem
b.
system operacyjny: Android, Linux, iOS, Windows
c.
przeglądarka internetowa: Chrome, FireFox, iExplorer, Safari, Opera.
d.
przepustowość łącza tj.: download: 256kb., upload: 256kb
e.
inne niezbędne technologie: aktualny program antywirusowy

§ 5 Warunki użytkowania

1.
2.
3.

4.

5.

6.

Do określenia zakresu odpowiedzialności Usługodawcy stosuje się § 8 ust. 2 Ogólnego
Regulaminu.
Rozpoczęcie i zakończenie korzystania ze Strony Internetowej następuje na zasadach
określonych w § 2 Ogólnego Regulaminu.
Moment rozpoczęcia i zakończenia korzystania Usługi, jak również moment
rozpoczęcia i zakończenia świadczenia Usługi jest tożsamy z momentem rozpoczęcia
i zakończenia korzystania z Usługi Korzystania Z Internetowego Studia
Fotograficznego, jak również z momentem rozpoczęcia i zakończenia świadczenia
Usługi Korzystania Z Internetowego Studia Fotograficznego.
Użytkownikowi przysługuje prawo do zakończenia korzystania Usługi lub Strony
Internetowej w każdym czasie, co nie będzie jednak miało wpływu na stosunek
prawny będący przyczyną Udostępnienia Użytkownikowi Zasobu.
Użytkownik może korzystać z Zasobu jedynie w zakresie, jaki jest niezbędny do
realizacji stosunku prawnego przez Usługodawcą, będącego przyczyną
Udostępnienia Usługi Użytkownikowi dostępu do Zasobu. Użytkownik nie może
przechowywać w Zasobie Materiałów, które nie są potrzebne Usługodawcy do
realizacji ww. stosunku prawnego tj. które nie są potrzebne do korzystania z Usług
Fotograficznych dostępnych w ramach Usługi Korzystania Z Internetowego Studia
Fotograficznego,
Użytkownik ma świadomość tego, iż obowiązek stosowania przez niego zapisów
Ogólnego Regulaminu i jego załączników dotyczy zwłaszcza postanowień § 5 ust. 2
Ogólnego Regulaminu.

7. Użytkownik nie powinien udostępniać Loginu lub Hasła osobom nieupoważnionym
do Profilu Użytkownika, jak również pozwalać takim osobom korzystać z Profilu
Użytkownika.
8. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z udostępnienia osobom
innym niż Użytkownik danych do logowania, w tym Loginu lub Hasła.
9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za Materiały przechowywane przez
Użytkownika w Zasobie, w tym za ich uszkodzenie spowodowane awarią Usługi.
Użytkownik powinien wykonać kopie plików wgrywanych do Zasobu oraz
przechowywać je na nośniku. Celem Usługi nie jest samo w sobie przechowywanie
Materiałów Użytkownika. Celem Usługi jest tymczasowe przechowywanie kopii
Materiałów Użytkownika, które są niezbędne do skorzystania z Usług Fotograficznych
w ramach Usługi. Materiały powinny być usuwane przez Użytkownika po zakończeniu
korzystania z Usługi Fotograficznej w ramach Usługi Korzystania Z Internetowego
Studia Fotograficznego. Jeżeli Materiały nie były wykorzystane do Usług
Fotograficznych w ciągu ostatniego miesiąca to zostaną automatycznie usunięte z
Zasobu przez Usługodawcę. Usługodawca nie tworzy kopii zapasowej Materiałów
zgormadzonych w Zasobie.
10. Usługodawca zastrzega, iż w każdym czasie ma prawo do wyłączenia prawa
Użytkownika do korzystania z Usługi, w szczególności gdy odpadł cel Udostępnienia
Usługi Użytkownikowi, a co może mieć miejsce w związku z zakończeniem stosunku
prawnego, przy czym w takim wypadku Usługodawca uprzedzi Użytkownika na
miesiąc przed wyłączeniem Użytkownikowi dostępu do Usługi. Właściwa forma
powiadomienia będzie wynikać z stosunku prawnego, będącego podstawą
udostępnienia Użytkownikowi Usługi, a gdyby z niego nie wynikała to będzie chodzić
o powiadomienie: drogą mailową lub drogą telefoniczną lub za pośrednictwem faksu
lub innego tożsamego dla ww. środka komunikacji.

§ 6 Reklamacje i udzielanie informacji
1.

Postępowanie reklamacyjne, jak również warunki udzielania informacji uregulowano
w § 6 Ogólnego Regulaminu.
§ 7 Dane osobowe

1.

Podczas korzystania ze Strony Internetowej lub Usługi dochodzi do przetwarzania
danych osobowych Użytkownika, o ile Użytkownik jest osobą fizyczną. Jeśli
Użytkownik nie jest osobą fizyczną to podczas korzystania ze Strony Internetowej lub
Usługi może dochodzić do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych
działających w imieniu lub na rzecz Użytkownika.
2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca tj.
Usługodawca.
3. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w załączniku
numer 1 do Ogólnego Regulaminu tj. Ogólnej Polityki Prywatności, załączniku numer
2 do Ogólnego Regulaminu tj. Polityce Cookies, załączniku numer 5 do Ogólnego
Regulaminu tj. Ogólnej Klauzuli Informacyjnej, załączniku numer 1 do Polityki
Prywatności tj. Klauzuli Informacyjnej Klientów, Kontrahentów.

§ 8 Prawa autorskie
1.

Użytkownik wgrywając Materiały do Zasobu jest świadom tego, iż będą one
wykorzystane przez Usługodawcę w celu związanym z stosunkiem prawnym, którego

2.

3.

4.

5.
6.

Usługodawcę jest stroną i który stanowi przyczynę udostępnienia Użytkownikowi
Zasobu.
Usługodawca
zobowiązuje
się
przestrzegać
praw
autorskich
i
pokrewnych przysługujących Użytkownikowi. Użytkownik zapewnia, że posiada
wszelkie prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa zależne lub inne prawa do
przesłanych do Usługodawcy Materiałów i ma prawo do udzielać licencji lub
podlicencji czy sublicencji. Użytkownik oświadcza, że jego prawa do Materiałów mogą
być przedmiotem licencji zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych bez naruszania praw osób trzecich lub innej umowy.
W przypadku naruszenia praw autorskich osób trzecich w wyniku zrealizowania
zamówienia złożonego przez Użytkownika całą odpowiedzialność za to działanie
przyjmuje na siebie Użytkownik i zobowiązuje się zwolnić od ewentualnej
odpowiedzialności Usługodawcę i powiązane z nim podmioty. W przypadku roszczeń
związanych z prawami autorskimi zgłaszanymi przez osoby trzecie Użytkownik
zobowiązuje się jak najszybciej uregulować każdą sytuację sporną z osobami trzecimi
i zwalnia Usługodawcę i powiązane z nim podmioty z jakiejkolwiek odpowiedzialności
odszkodowawczej wynikającej z dysponowania i rozpowszechniania Materiałów,
których te prawa dotyczą. Jeżeli po udzieleniu licencji ujawnią się jakiekolwiek
roszczenia osób trzecich na żądanie Usługodawcy Użytkownik oświadczenie
publiczne o określonej przez Usługodawcę treści.
Użytkownik będzie ponosić pełną odpowiedzialność za szkody zaistniałe w wyniku
nieskutecznego lub wadliwego użycia Materiałów, obciążonych prawami osób
trzecich, a także w wyniku wadliwego, nieskutecznego udzielenia Zleceniodawcy
licencji lub podlicencji lub sublicencji.
Usługodawca może korzystać z Materiałów udostępnionych przez Użytkownika w
zakresie określonym przez stosunek prawny stanowiący podstawę udostępnienia.
W braku odrębnych regulaminów regulujących zasady korzystania przez
Usługodawcę z Materiałów udostępnionych przez Użytkownika, przyjmuje się, iż
Użytkownik udzielił Usługodawcy bezpłatnej, światowej, niewyłącznej, odwoływalnej,
ograniczonej do okresu świadczenia Usługi Korzystania Z Internetowego Studia
Fotograficznego, nieprzenoszalnej komercyjnej licencji (także nie podlegającej
podlicencjonowaniu/sublicencjonowaniu) na czas nieokreślony na następujących
polach eksploatacji:
a.
niepubliczne odtwarzanie,
b.
niepubliczne wyświetlanie,
c.
wprowadzanie do pamięci Komputera lub innego urządzenia o podobnej
funkcjonalności,
d.
w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną
techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
e.
utrwalania jakąkolwiek techniką, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek
formie, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej,
na dyskietce, płycie cd/dvd, cyfrowo,
f.
zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, jakimikolwiek środkami i w
jakiejkolwiek formie, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie
magnetycznej, na dyskietce, płycie cd/dvd, cyfrowo,
g.
przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian,
h.
nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej
przez stację naziemną,
i.
nadawania za pośrednictwem satelity.
Usługodawca ma prawo dokonywania zmian, obejmujących także zmiany
wynikające z opracowania.

7. Użytkownik nie zezwala Usługodawcy na korzystanie z utworu w innym celu i
zakresie niż dla zapoznania się przez Użytkownika z ofertą Usługodawcy i dokonania
wyboru produktów lub usług u Usługodawcy lub dokonania Zamówienia produktów

lub usług Usługodawcy lub wykonania stosunku prawnego łączącego Użytkownika z
Usługodawcą tj. w zakresie Usługi fotograficznej.
8. Użytkownik nie zezwala Usługodawcy na korzystanie z utworów na innych polach
eksploatacji.
§ 9 Postanowienia końcowe
1.

W zakresie wprowadzania zmian w niniejszym Szczegółowym Regulaminie
zastosowanie mają postanowienia zawarte w § 8 ust. 1 Ogólnego Regulaminu
Świadczenia Usług.

