REGULAMIN FOTOBUDKI
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§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich użytkownicy mogą
przesyłać wykonane przez siebie zdjęcia w celu umieszczenia na stronie internetowej
www.playdlawosp.pl (dalej: „Portal”).
Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie strony internetowej www.playdlawosp.pl jest
spółka Plej sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiertnicza 128, kod pocztowy 02-952,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000338644, NIP 1132778398, REGON 142037355, o kapitale
zakładowym 57.000,00 zł (dalej: „Plej”)
Plej prowadzi stronę internetową www.playdlawosp.pl na zlecenie partnera, spółki P4 sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217207, prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, NIP 951-21-20-077 numer NIP 951-21-20-077, numer REGON 015808609,
kapitał zakładowy wynoszący 48.856.500,00 złotych (dalej: „P4”).
§ 2. UŻYTKOWNICY

Zdjęcia na Portalu może zamieścić każda osoba fizyczna spełniająca łącznie następujące warunki (dalej:
„Użytkownik”) ma ukończone 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
§ 3. ZASADY ZAMIESZCZANIA I KORZYSTANIA ZE ZDJĘĆ
1. Użytkownik za pomocą Portalu może wykonać i przesłać zdjęcie (dalej: „Zdjęcie”). Warunkiem
wysłania Zdjęć jest wykonanie następujących czynności:
a) podanie adresu email,
b) zapoznanie się z Regulaminem i jego zaakceptowanie,
c) wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku Użytkownika i złożenie oświadczenia, że w
przypadku utrwalenia w ramach Zdjęcia wizerunku osób trzecich Użytkownik dysponuje
zgodą osoby, której wizerunek został utrwalony do wykorzystania jej wizerunku w zakresie
określonym w Regulaminie.
2. Adres e-mail, o którym mowa w ust. 1 a) powyżej, będzie wykorzystywany do kontaktu w celu
rozstrzygnięcia okoliczności, o których mowa w § 3 ust. 4 Regulaminu.
3. Przesyłając Zdjęcie z wizerunkiem Użytkownika lub osoby trzeciej, Użytkownik wyraża zgodę na
nieodpłatne rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego na Zdjęciu w celu umieszczania
na stronie internetowej www.playdlawosp.pl, a także w reklamach P4 jako część kreacji
marketingowych złożonych ze Zdjęć Użytkowników, które nie eksponują jednostkowych Zdjęć, a
w przypadku utrwalenia w ramach Zdjęcia wizerunku osób trzecich Użytkownik oświadcza, że
dysponuje zgodą osoby, której wizerunek został utrwalony do wykorzystania jej wizerunku w
opisanym powyżej zakresie. Użytkownik odpowiada za ewentualne naruszenia prawa osób,
których wizerunek został umieszczony na Zdjęciu. Przy czym zakazane jest umieszczanie na Portalu
zdjęć, na których umieszczone są wizerunki osób poniżej 18 roku życia.
4. Plej zastrzega sobie prawo do nieumieszczenia Zdjęć na stronie internetowej
www.playdlawosp.pl, w tym w szczególności takich, które będą zawierały treści obraźliwe,
wulgarne, nieprzyzwoite, obrażające uczucia religijne, obyczajowe i narodowe, naruszające
obowiązujące normy prawne, moralne lub propagujące przemoc.
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5. W celu usunięcia zdjęcia z Portalu Użytkownik może wysłać wiadomość na adres e-mail:
kontakt@playdlawosp.pl.
§ 4. PRAWA AUTORSKIE
1. Użytkownik oświadcza, iż przysługują mu prawa autorskie do zdjęcia umieszczonego na Portalu
zgodnie z Regulaminem.
2. Użytkownik, zamieszczając Zdjęcie udziela Plej niewyłącznej, nieograniczonej w czasie ani
terytorialnie, nieodpłatnej licencji, na umieszczania Zdjęcia na stronie internetowej
www.playdlawosp.pl, a także w reklamach P4 jako część kreacji marketingowych złożonych ze
Zdjęć Użytkowników, które nie eksponują jednostkowych Zdjęć.
3. Licencja, o której mowa w ust. 2, zostaje udzielona na wszelkich znanych w dniu zamieszczenia
zdjęcia na Portalu polach eksploatacji, a w szczególności w zakresie:
a) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w
jakiejkolwiek formie, w szczególności poprzez wprowadzenie do pamięci komputera (lub
innych urządzeń), a także poprzez jej wyświetlanie, stosowanie, przekazywanie i
przechowywanie, przystosowywanie, dokonywanie zmiany układu lub jakichkolwiek innych
zmian;
b) rozpowszechniania w inny sposób - publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz
nadawanie i reemitowanie całości lub części, a także publiczne udostępnianie całości lub
części w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym, udostępnianie w Internecie.
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§ 5. DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW
W zakresie wizerunków osób, które znalazły się na Zdjęciach oraz adresów email podawanych przy
przesyłaniu Zdjęć na Portal, administratorem w rozumieniu Rozporządzenia PE 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” jest P4.
Z inspektorem ochrony danych P4 można się skontaktować pod email lub listownie:
a)
e-mail: iod@pomocplay.pl,
b)
adres pocztowy: ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, z dopiskiem „Dane osobowe”.
P4 przetwarza dane osobowe w postaci wizerunków osób, które znalazły się na Zdjęciach w celu
zorganizowania akcji wspierającej Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy – na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), tak długo jak niezostanie
zostanie złożony sprzeciw przez osoby, których wizerunki zostały umieszczone na zdjęciach, jak
również z uwagi na niezbędność dla wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
tj. publikację zdjęcia zgodnie z żądaniem Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
P4 przetwarza adresy e-mail, o których mowa w § 3 w ust.1 a) Regulaminu na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu administratora w celu rozstrzygnięcia okoliczności, o których mowa w § 3
ust. 4 Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) nie dłużej niż przez okres umieszczenia Zdjęć na
Portalu.
P4 będąca administratorem, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w celu przeprowadzenia
prowadzenia strony www.playdlawosp.pl powierzyła Plej przetwarzanie danych osobowych
Użytkowników oraz osób, które znalazły się na Zdjęciach. Odbiorcami danych będą również
podmioty udostępniające systemy teleinformatyczne wykorzystywane na potrzeby prowadzenia
Portalu
W zakresie danych osób składających reklamacje na podstawie § 7 Regulaminu administratorem
w rozumieniu RODO jest Plej.
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Z inspektorem ochrony danych Organizatora, w kwestiach określonych w ust. 6 powyżej można
skontaktować się pod e-mail lub listownie:
a) e-mail: iod@plej.pl,
b) adres pocztowy: ul. Wiertnicza 128, 02- 952 Warszawa, z dopiskiem „Dane osobowe”.
8. Użytkownikom, a także osobom, które znalazły się na Zdjęciach, przysługuje prawo dostępu do
treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
Użytkownika ze względu na jego szczególną sytuację.
9. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres:
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl)
10. P4 i Plej nie zamierzają przekazywać danych osobowych Użytkownika a także osób, które znalazły
się na Zdjęciach do tzw. państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię
Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

§ 6. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Plej jest usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (tj. z dnia 6 lutego 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 344). Regulamin stanowi jednocześnie
regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ww. ustawy.
2. Plej udostępnia Użytkownikom usługę polegającą na umieszczaniu zdjęć na stronie internetowej
www.playdlawosp.pl.
3. W celu możliwości umieszczenia zdjęć na stronie www.playdlawosp.pl Użytkownik powinien
dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące wymagania techniczne:
a) komputer lub urządzenie mobilne (np. smartfon, tablet) z internetową przeglądarką WWW
Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge zaktualizowaną do najnowszej wersji i wyposażone w
kamerę,
b) połączenie z siecią Internet.
4. Plej zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie przez
Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób
nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy
wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi, a
także umożliwia jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną. W razie
planowanych przerw, modernizacji lub też w innych podobnych wypadkach, Plej może
powiadomić o nich Użytkownika poprzez informację na Portalu.
5. Celem zapobieżenia pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione, danych osobowych
przesyłanych drogą elektroniczną, udostępnia się następujące środki techniczne kodowanie
transmisji danych protokołem SSL z podpisanym kluczem.
6. Umieszczenie przez Użytkownika Zdjęcia na Portalu jest równoznaczne z zawarciem umowy o
świadczenie usług drogą elektroniczną.
7. Zgoda Użytkownika na korzystanie z usług objętych Regulaminem może być w każdej chwili
cofnięta. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektronicznej świadczonej w oparciu o
Regulamin dokonuje się poprzez wysłanie wiadomości zgodnie z § 3 ust. 4.
8. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio § 7 Regulaminu.
9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy
o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
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§ 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
Wszelkie reklamacje Użytkowników dotyczące umieszczania zdjęć na Portalu muszą być pod
rygorem nieważności złożone na piśmie na adres siedziby Plej lub mailowo na adres:
kontakt@playdlawosp.pl.
Reklamacja powinna zawierać informację, że dotyczy akcji „Fotobudka”, dane Użytkownika: imię,
nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail oraz przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.
Reklamacje niespełniające warunków, o których mowa w § 7 ust. 2. Regulaminu, nie będą
rozpatrywane.
Plej rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania. Użytkownik
zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji niezwłocznie za pośrednictwem poczty
elektronicznej, na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub pocztą na podany adres.
Decyzja Plej w przedmiocie reklamacji jest ostateczna, co nie wyklucza dochodzenia przez
Użytkownika swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu
cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
2. Plej przysługuje prawo do zmiany postanowień Regulaminu w uzasadnionych przypadkach, z
zastrzeżeniem, że zmiany nie naruszą praw i obowiązków nabytych przez Użytkowników przed
zmianą Regulaminu. Zmiany będą dokonywane w formie aneksów do Regulaminu oznaczonych
kolejnym numerem oraz datą. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w
jego treści po jego publikacji na stronie internetowej www.playdlawosp.pl.
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