REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
“PHOTOS FOR LIFE BY RAK’N’ROLL FOUNDATION”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Serwis internetowy „Photos for Life by Rak’n’Roll Foundation” („Serwis”), dostępny pod adresem strony
internetowej: www.photosfor.life („Strona”), prowadzony jest przez:
a) Flash Press Media A. Sadowski i I. Sadowska Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie, ul. Brazylijska 7B

lok. 16, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000084250, NIP: 1130103851 („Flash Press Media”);
b) Fundację Rak’n’Roll – Wygraj Życie! z siedzibą w Warszawie, ul. Podchorążych 15/19 lok. 38B, kod
00-721, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji
oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, wpisaną również do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000338803, NIP 9512296994,
adres biura i adres do korespondencji: ul. Bagatela 10 lok. 17, 00-585 Warszawa („Fundacja
Rak’n’Roll”);

c) Hypermedia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 49,
02-672 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.
st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000201409, NIP: 1180746060 („Hypermedia”).
2. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady dostępu i warunki korzystania z Serwisu oraz
świadczenia przez Flash Press Media usług nadawania (sprzedaży) licencji do Utworów.
3. Uzyskanie dostępu lub wykorzystanie Strony w jakikolwiek sposób powoduje wyrażenie przez
użytkownika zgody oraz związanie go zasadami oraz warunkami określonymi w Regulaminie oraz we
wszelkich zmianach do niego, które będą opublikowane na Stronie. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody
na wszystkie zasady i warunki zawarte w Regulaminie, nie powinien on uzyskiwać dostępu lub korzystać

ze Strony. Naruszenie któregokolwiek z postanowień Regulaminu spowoduje anulowanie licencji na
dostęp lub korzystanie ze Strony i Serwisu.
4. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
a) „Dane” – dane osobowe Użytkownika podawane podczas Pobierania Utworu;
b) „DotPay” – system elektronicznych płatności obsługujący formy płatności: przelewy transferowe i
ePrzelewy, karty płatnicze, portfele internetowe, płatności gotówkowe, płatności SMS i MMS,

kupony Ukash, płatności telefonem komórkowym mPay, płatności Pay Per Call; DotPay jest
panelem transakcyjnym umożliwiającym dokonanie płatności za Zakup Utworów;
c) „Koszyk” – sekcja Serwisu, w której gromadzone są Utwory, które Użytkownik chce Kupić;
d) „Kupowanie” („Zakup”) – czynność polegająca na zawarciu przez Użytkownika z Flash Press Media
odpłatnej umowy licencyjnej, na mocy której Użytkownik nabywa prawo korzystania z Utworu w
zakresie określonym w Regulaminie oraz Umowie Licencyjnej. W ramach Kupowania Użytkownik
uzyskuje możliwość pobrania (ściągnięcia) danego Utworu na własne urządzenie w formie pliku
komputerowego;
e) „Podsumowanie Transakcji” – informacje wyświetlające się na Stronie po dokonaniu Zakupu
Utworów i dokonaniu płatności na pośrednictwem DotPay;

f)

„Typ Licencji” – rodzaje/typy licencji dostępne do wyboru Użytkownika, określone w Umowie
Licencyjnej;

g) „Umowa” – umowa świadczenia usług zgodnie z Regulaminem zawierana z chwilą jego akceptacji
przez Użytkownika;
h) „Umowa Licencyjna” – umowa licencji niewyłącznej zawierana między Użytkownikiem a Flash Press
Media, na mocy której Użytkownik może korzystać z danego Kupionego Utworu zgodnie z zasadami
określonymi w Regulaminie oraz Umowie Licencyjnej; Umowa Licencyjna stanowi załącznik do
Regulaminu;
i)

„Utwór” – zdjęcie, obraz lub inny materiał, w stosunku do którego Użytkownik może dokonać w
Serwisie Zakupu;

j)

„Użytkownik” – każda osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu i
dokonująca Zakupu Utworów.

5. Fundacja Rak’n’Roll prowadzi Serwis oraz jest właścicielem Utworów.
6. Hypermedia jest pomysłodawcą Serwisu oraz zapewnia hosting Serwisu i udostępnia go Fundacji
Rak’n’Roll na podstawie zawartej pomiędzy Fundacją Rak’n’Roll a Hypermedia umowy.
7. Flash Press Media jest operatorem technicznym oraz transakcyjnym, a także licencjodawcą Utworów na
podstawie udzielonej przez Fundację Rak’n’Roll licencji do sprzedaży Utworów.
8. Korzystanie z Serwisu możliwe jest wyłącznie przy pomocy urządzenia pozwalającego Użytkownikowi na
dostęp do sieci Internet, wykorzystującego oprogramowanie służące do przeglądania jej zasobów
(Internet Explorer 7 i nowsze, Firefox 3.5 i nowsze, Opera 9.27 i nowsze, Safari 3.12 i nowsze) z włączoną
obsługą języka JavaScript oraz zainstalowaną wtyczką Adobe Flash 9.045 i nowsze, bez systemów
blokujących wyświetlanie obiektów Flash, akceptującym pliki typu cookies. Pliki cookies zapisywane w
urządzeniu, za pomocą którego Użytkownik łączy się z Serwisem, służą do autoryzacji Użytkownika w
procesie dokonania płatności.

9. Prawa do wszelkich zdjęć, obrazów lub innych materiałów dostępnych w Serwisie (w tym do Utworów)
należą do Fundacji Rak’n’Roll, która na mocy umowy zawartej z Flash Press Media udziela licencji do
sprzedaży tych zdjęć.
II. OGRANICZENIA
10. W ramach korzystania z Serwisu zabronione są wszelkie czynności niezgodne z prawem i Regulaminem
oraz Umową Licencyjną.
11. Użytkownik oświadcza, że nie będzie w szczególności:
a) uczestniczył w działaniu, które może stanowić naruszenie jakiegokolwiek prawa lub które narusza
prawa Flash Press Media, Fundacji Rak’n’Roll, Hypermedia lub jakiejkolwiek strony trzeciej;

b) naruszać jakichkolwiek praw czy przepisów związanych z dostępem lub korzystaniem ze Strony
i/lub Serwisu ani uczestniczyć w jakimkolwiek działaniu zabronionym przez Regulamin, w
szczególności nie będzie podejmował czynności, które destabilizowałyby pracę Strony i/lub
Serwisu, utrudniałyby dostęp do Serwisu lub korzystanie z niego.
III. PRZERWY W DZIAŁANIU SERWISU
12. W działalności Strony i/lub Serwisu mogą występować przerwy, podczas których Użytkownicy czasowo
nie będą mogli z nich korzystać, w szczególności ze względu na dokonywanie konserwacji, zmian lub
ulepszeń w ich pracy. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy będą w miarę
możliwości informowani poprzez dostępne środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów
na Stronie Serwisu.
IV. KORZYSTANIE Z TREŚCI
13. Użytkownicy mogą korzystać z Utworów dostępnych w Serwisie. Celem Kupna Utworu Użytkownik musi
dokonać następujących kroków:
a) wejść na Stronę i wyszukać Utwór, wybrać Typ Licencji, a następnie dodać Utwór do Koszyka
poprzez skorzystanie z opcji „DODAJ DO KOSZYKA”;
b) przejść do Koszyka i – po sprawdzeniu zgodności zestawienia Utworów – skorzystać z opcji
„ZAKUP”;
c) wypełnić formularz poprzez podanie swoich Danych;
d) skorzystanie z opcji „ZAPŁAĆ”, po której kliknięciu Użytkownik zostanie przekierowany
bezpośrednio na stronę internetową DotPay, gdzie dokonuje płatności zgodnie z wybranym Typem
Licencji;
e) po dokonaniu płatności za pośrednictwem DotPay Użytkownik jest automatycznie przekierowany
na Stronę, gdzie wyświetla się Podsumowanie Transakcji z informacją, że Użytkownik otrzyma
licencję oraz fakturę VAT (w przypadku wybrania opcji wystawienia faktury VAT) od Flass Press

Media oraz informacją, że wiadomość e-mail z Podsumowaniem Transakcji oraz adresem
internetowym (linkiem) do pobrania Utworów zostanie wysłany do Użytkownika na podany przez
niego w formularzu adres poczty elektronicznej;
f)

Użytkownik otrzyma pocztą elektroniczną adres internetowy (link), kierujący do strony
internetowej, na której Użytkownik otrzymuje możliwość pobrania Utworu. Pobranie następuje
drogą transmisji internetowej na urządzenie Użytkownika, w którego pamięci zostaje zapisany plik
z Utworem. Z chwilą rozpoczęcia transmisji Utworu na urządzenie Użytkownika dochodzi do
zawarcia Umowy Licencyjnej.

14. Utwory mogą być wykorzystywane przez Użytkowników, którzy uiścili opłatę za wybrany rodzaj licencji
na podstawie Umowy Licencyjnej. Jeżeli Użytkownik nie zawrze Umowy Licencyjnej z Flash Press Media,

nie może pobierać, dystrybuować, wyświetlać i/lub kopiować żadnych Utworów.
15. Użytkownik nie może usuwać żadnych znaków wodnych ani informacji o prawach autorskich zawartych
w treści.
16. Flash Press Media zastrzega sobie prawo cofnięcia licencji w każdej chwili, z dowolnego powodu.
17. Wybierając w Serwisie opcję „ZAPŁAĆ”, Użytkownik składa ofertę zawarcia Umowy Licencyjnej wobec
danego Utworu na zasadach określonych w Regulaminie. Wiadomość e-mail otrzymana przez
Użytkownika po Zakupie Utworu stanowić będzie potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Flash Press
Media. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty przez Flash Press
Media.
18. Utwory udostępnione są do Zakupu w wersji TIFF i JPG.

19. Usługa Zakupu Utworów ma charakter odpłatny. Całkowity dochód ze sprzedaży licencji do Utworów
przez Flash Press Media zostanie przekazany na realizację celów statutowych Fundacji Rak’n’Roll.

V. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
20. Klient będący Konsumentem jest uprawniony odstąpić od umowy Sprzedaży zawartej na odległość bez
podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, ustalonym w
sposób określony w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw
konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr

22, poz. 271 ze zm.) – ("Ustawa"), z zastrzeżeniem ust. 3 oraz ust. 4 niniejszego §. Prawo odstąpienia od
umowy Sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach dotyczących
nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu
przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania (art. 10 ust. 3 pkt 2 Ustawy). Prawo zwrotu zakupionych
Materiałów Licencjonowanych nie przysługuje Konsumentowi przy Sprzedaży produktu w formie "plik
do wysłania e-mailem", "plik do pobrania" z uwagi na charakter świadczenia (art. 10 ust. 3 pkt 5 Ustawy).

21. W odniesieniu do Materiałów Licencjonowanych mających postać pliku elektronicznego, Klient nie ma
prawa odstąpienia od Umowy gdy:
a. pobrał Materiał Licencjonowany lub
b. miał możliwość pobrania Materiału Licencjonowanego poprzez otrzymanie od Sprzedawcy
wiadomości elektronicznej wraz z załącznikiem będącym Materiałem Licencjonowany albo
poprzez udostępnienie przez Sprzedawcę adresu strony internetowej z której można
pobrać Materiał Licencjonowany.

VI. ZWROT WPŁATY
22. W sytuacji zwrotu wpłaty na rachunek użytkownika karty kredytowej lub na konto z którego został
wykonany e-przelew za pośrednictwem Dotpay, kwota jaką otrzyma Klient tytułem zwrotu wpłaty
zostanie pomniejszona o kwotę prowizji w wysokości 2 % transakcji.
VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
23. Administratorem Danych jest Hypermedia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie, ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000201409, NIP: 1180746060.

24. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu niezbędnym do realizacji świadczenia usług w Serwisie.
25. Dane chronione są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, w sposób
uniemożliwiający osobom trzecim dostęp do nich.
26. W przypadkach i na zasadach przewidzianych przez prawo Użytkownik ma prawo dostępu do treści
swoich Danych, ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia.
27. Dane podawane są dobrowolnie, jednak ich niepodanie przez Użytkownika lub niewyrażenie przez niego
zgody na ich przetwarzanie w celu niezbędnym dla świadczenia usług uniemożliwia Zakup Utworu.
28. Dane Użytkownika mogą być przekazywane bądź powierzane osobie trzeciej wyłącznie w celu realizacji
usługi Kupowania (w szczególności w celu realizacji płatności) bądź w celu przewidzianym w
obowiązujących przepisach prawa.
VIII. ZABEZPIECZENIE
29. Użytkownik wyraża zgodę na zabezpieczenie, chronienie oraz zwolnienie Flash Press Media, Fundacji
Rak’n’Roll, Hypermedia, ich podmiotów zależnych, licencjodawców, pracowników, przedstawicieli, osób
współpracujących oraz niezależnych wykonawców z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia, szkody,
koszty, zobowiązania oraz wydatki (wliczając w to koszty odszkodowań/zadośćuczynień, koszty
postępowań sądowych, koszty zastępstwa procesowego oraz wynagrodzenia za usługi prawne)

wynikające z postępowania Użytkownika, korzystania lub niemożności korzystania ze Strony i/lub
Serwisu, naruszenia lub domniemanego naruszenia przez Użytkownika Regulaminu i/lub Umowy
Licencyjnej lub wszelkich oświadczeń lub gwarancji zawartych w Regulaminie, nieupoważnionego
wykorzystania Utworów, lub naruszenia wszelkich praw osób trzecich.
Regulamin wchodzi w życie od dnia 15.10.2014 r.

