REGULAMIN STRONY
INTERNETOWEJ
Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego prowadzonego przez
Usługodawcę pod adresem www.znajdzfoto.pl.
Usługodawcą jest spółka Eksadata Sp. z o. o. z siedzibą w K i e l c a c h p r z y u l .
K r a k o w s k i e j 6 2 / 8 , 2 5 - 7 0 1 K i e l c e , w p isaną przez Sąd Rejonowy w K i e l c a c h ,
X Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod
numerem KRS 0000460265. Spółka zarejestrowana jest pod numerem NIP: 959-195-28-07, Regon:
260700718 zwana także zamiennie „Administratorem”.
Kontakt z Administratorem można uzyskać:
- pod numerem telefonu: 4 1 3 3 3 5 7 5 0
- korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@znajdzfoto.pl
- wysyłając fax pod numer: 413335751
§ 1 Definicje
1. Administrator — podmiot świadczący usługę udostępniania zasobów serwisu na zasadach
określonych w niniejszym Regulaminie na rzecz użytkowników serwisu, którym jest Eksadata
Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach.
2. Regulamin– niniejszy regulamin. 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.).
3. Użytkownik — osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych która poprzez
akceptację regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Serwis.
4. Konto – dostępne dla użytkownika miejsce w serwisie, za pośrednictwem którego
wprowadza on dane, multimedia, informacje i zarządza nimi. Konto tworzone jest
w procesie rejestracji. Posiadanie konta w serwisie konieczne jest do korzystania
z funkcjonalności serwisu.
5. Login — prywatna i rzeczywista nazwa użytkownika w serwisie, jaka została przez niego
przybrana na etapie rejestracji konta. Loginem jest adres e-mail użytkownika.
6. Poczta — elektroniczna skrzynka pocztowa służąca komunikacji między użytkownikami
serwisu a Administratorem.
7. Profil — strona Użytkownika zawierająca dane użytkownika, multimedia udostępnione przez
niego dobrowolnie w serwisie, statystyki zebrane na podstawie jego korzystania z serwisu.
8. Baza kont (profili) — zbiór danych, multimediów, informacji udostępnionych przez
użytkowników serwisu, które są za ich zgodą gromadzone, przetwarzane w uporządkowany
sposób w systemie informatycznym, na potrzeby świadczonych przez Administratora usług.

9. Serwis internetowy – platforma umożliwiająca wyszukiwanie grafik identycznych lub
podobnych w Internecie.
10. Abonament – opłata za usługi serwisu.
11. Umowa - umowa o świadczenie usług zawarta drogą elektroniczną między użytkownikiem
a Administratorem z chwilą akceptacji regulaminu przez użytkownika, o treści
odpowiadającej treści regulaminu.
12.

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń
informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie,
a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą
właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
§ 2 Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z s e r w i s u internetowego dostępnego
pod adresem http://www.znajdzfoto.pl
2. Warunkiem korzystania z serwisu internetowego przez Użytkownika jest zapoznanie się
z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie rejestracji konta.
3. Przedmiotem działalności serwisu jest umożliwienie użytkownikom wyszukiwania grafik
identycznych lub podobnych oraz zakładania kont służących do realizowania usług.
4. Nazwa serwisu, jego koncepcja funkcjonowania, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza
danych podlegają ochronie prawnej i nie mogą być powielane.
5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem
teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, Użytkownik powinien dysponować
aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci
Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
a) przeglądarka internetowa I n t e r n e t E x p l o r e r 9 . 0 ( l u b n o w s z a ) , F i r e f o x
3 . 0 ( lu b n o w s za ) , O p e r a 11 . 0 ( l u b n o w s z a) , G o o g le C h r o me 3 . 0
z włączoną obsługą c o o k i e s
b) włączona obsługa JavaScript
6. Użytkownik zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy
prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste
i inne prawa osób trzecich.
§ 3 Zasady korzystania z serwisu
1. Korzystanie ze wszystkich usług serwisu wymaga zarejestrowania się jako użytkownik.
2. Użytkownicy nie zarejestrowani mogą korzystać z okrojonej funkcjonalności serwisu.
3. Użytkownikiem może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych lub osoba małoletnia lub osoba nieposiadająca pełnej zdolności
do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

4. Użytkownik zarejestrowany musi posiadać konto poczty elektronicznej.
5. Rejestracja Użytkownika w serwisie dokonywana jest za pośrednictwem Internetu, poprzez
wypełnienie formularza rejestracyjnego, w którym Użytkownik podaje adres e-mail i hasło.
W wyniku rejestracji użytkownikowi tworzone jest konto, za pośrednictwem którego będzie
mógł korzystać z funkcjonalności serwisu, do którego będzie miał dostęp używając loginu
(adresu e-mail) i hasła. Utworzenie konta jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy
użytkownikiem a właścicielem umowy na czas nieokreślony.
6. Każdy użytkownik może mieć tylko jedno konto. Zakazuje się udostępniania swojego konta
innym osobom, jak i korzystania z kont innych użytkowników.
7. Rejestrując konto użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego regulaminu
i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
8. Złożenie przez użytkownika oświadczenia o treści: „Przeczytałem, rozumiem i akceptuję
regulamin" jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
9. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji systemowych, wiadomości od
administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych
w działaniu serwisu.
10. Użytkownik umieszczając materiały oświadcza, że nie są one obciążone prawami osób
trzecich.
11. Serwis może być używany jedynie do celów zgodnych z obowiązującym prawem. Zabronione
jest wykorzystywanie serwisu do dystrybucji jakichkolwiek materiałów chronionych przez
polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają
przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre imię osób trzecich oraz materiałów
i przekazów o charakterze pornograficznym.
12. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu przez użytkownika administrator może
usunąć naruszające regulamin materiały lub konto tego użytkownika.
13. Treści (w tym nazwy użytkowników) umieszczone przez użytkownika, które zawierają treści
uznane powszechnie za niecenzuralne, wulgarne, obraźliwe lub naruszających dobre imię
osób trzecich, będą usuwane.
14. Treści umieszczane przez użytkowników w serwisie nie mogą mieć charakteru reklamowego,
promować towarów, usług, marek itp., chyba że, przed publikacją użytkownik powiadomi
administratora (na adres kontakt@znajdzfoto.pl) o takim zamiarze, a Administrator określi
warunki publikacji.
15. Zabrania się wykorzystywania serwisu, w szczególności poczty do rozsyłania reklam
towarów, usług, serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako spam.
16. Zawierając umowę z Administratorem, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
a) przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków,
patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz innych
podmiotów,
b) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych
użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu

informacji o innych użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te
są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego regulaminu,
c) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudnić lub zakłócać działanie
serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, utrudnianiu dostępu do
kont innych użytkowników,
d) niepodejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora, użytkowników i innych
podmiotów.
17. Zabrania się umieszczania w serwisie i rozpowszechniania za jego pośrednictwem:
a) oprogramowania objętego prawami innych osób – bez właściwego upoważnienia,
b) oprogramowania przeznaczonego do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania,
uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych,
zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych,
c) haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony
dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej.
18. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego
działaniami w serwisie, w szczególności polegających na: podaniu nieprawdziwych danych,
ujawnieniu tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniu dóbr osobistych lub
praw autorskich oraz praw pokrewnych.
19. Użytkownik może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu
ułatwienia procesu z a k u p u kolejnego abonamentu. W tym celu Użytkownik powinien
podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Użytkownika
to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez
Użytkownika. Hasło Użytkownika nie jest znane Administratorowi i Użytkownik ma
obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób
trzecich.

§ 4 Odpowiedzialność Administratora
1. Administrator zastrzega, iż korzystanie z serwisu i udostępnianych przez niego usług odbywa
się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały,
a także dostarczane za pośrednictwem serwisu produkty i usługi nie są objęte gwarancją.
2. Administrator świadczy usługi odpłatnie i nieodpłatnie, w zależności od warunków
świadczenia poszczególnych usług w serwisie.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji i materiałów uzyskanych
za pośrednictwem serwisu bądź pobranych z serwisu,
b) naruszenie praw osób trzecich (w szczególności praw autorskich i pokrewnych) do
materiałów umieszczonych w serwisie przez Użytkowników,

c) skutki wejścia w posiadanie hasła Użytkownika przez osoby trzecie (jeśli wspomniane
wejście w posiadanie hasła Użytkownika przez osoby trzecie nie nastąpiło z winy serwisu),
4. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej
i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z serwisu w sposób sprzeczny
z postanowieniami niniejszego regulaminu.
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez osoby
trzecie roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych osób.
Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne
materiały dotyczące innej osoby.
6. Administrator nie odpowiada za treści i poglądy prezentowane przez Użytkowników.
Wszelkie poglądy i treści Użytkownicy prezentują w imieniu własnym i na własną
odpowiedzialność.
7. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wyniki wyszukiwania.
8. Serwis nie angażuje się również w jakiekolwiek czynności (w tym prawne) związane
z rozwiązywaniem sporów między Użytkownikami.
§ 5 Prawa i obowiązki Administratora
1.

Administrator zastrzega sobie prawo do:
a) wysyłania na konta Użytkowników komunikatów technicznych związanych
z funkcjonowaniem serwisu,
b) okresowego wyłączania dostępności serwisu w celu jego rozbudowy, konserwacji lub
rozwiązywania problemów technicznych,
2.
Administrator ma prawo do umieszczania własnych treści (w tym reklam) w dowolnym
miejscu serwisu.
3.
Administrator ma obowiązek przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami
ustawy, chronienie ich przed zmianą, utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, monitorowanie
czynności wykonywanych na zbiorze danych oraz zapewnienie technicznych środków
bezpieczeństwa.
4.
Obowiązkiem administratora jest ochrona systemu informatycznego przed zagrożeniami
pochodzącymi z sieci publicznej poprzez (fizyczne lub logiczne zabezpieczenia chroniących
przed nieuprawnionym dostępem), kontrola przepływu informacji między systemem
informatycznym a siecią publiczną, kontrola działań inicjowanych z sieci publicznej, ochrona
danych wykorzystywanych do uwierzytelnienia.

§ 6 Ochrona danych osobowych
1.

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika jest Administrator,
który dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 03.09.2014 r., poz.
1182,1662 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu

usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).
2.
Administrator będzie gromadzić oraz przetwarzać informacje o Użytkownikach wyłącznie
dla potrzeb związanych z administrowaniem i organizacją usług serwisu oraz zapewnienia jak
najwyższej jakości świadczonych usług;
3.
W przypadku zamieszczania przez Użytkownika na stronach internetowych serwisu danych,
o których mowa w art. 27 ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. 03.09.2014, poz. 1182,1662) ich przetwarzanie następuje na podstawie faktu podania
ich do publicznej wiadomości przez Użytkownika (opublikowanie tych danych na stronie
internetowej).
4.
Administrator, będąc administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe swoich
Użytkowników, zachowując wymagania określone w obowiązujących przepisach
prawa. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane dla celów marketingowych
jedynie przez serwis i podmioty przez niego upoważnione zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje
dane oraz prawo ich poprawiania.
5.
Użytkownik ma prawo żądać zaprzestania przetwarzania danych, o których mowa powyżej,
poprzez przesłanie takiej prośby e-mailem (dokładna procedura znajduje się w dziale pomoc),
chyba, że dane takie są niezbędne do realizacji przez serwis usługi - w takim przypadku
usunięcie danych niezbędnych do realizacji usługi będzie równoznaczne z oświadczeniem
o rozwiązaniu umowy.
6.
Administratorowi przysługiwać będzie uprawnienie przekazywania informacji osobistych
Użytkowników ich dotyczących w sytuacjach, gdy jakiekolwiek usługi czy produkty będą
oferowane przez serwis we współdziałaniu z innymi podmiotami, w tym partnerami
i sponsorami – tym podmiotom;
7.
Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych podmiotom
upoważnionym na podstawie właściwych przepisów zgodnie z obowiązującym prawem.
8.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wejście w posiadanie danych osobowych
Użytkownika przez osoby trzecie wynikające z korzystania przez Użytkownika z materiałów
zawartych w serwisie.
9.
W celu zbierania informacji o Użytkownikach używany jest mechanizm cookies, który
poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika pozwala na
jego identyfikację, a w konsekwencji umożliwia poznanie jego zachowań.
10. Administrator ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z serwisu przez
Użytkownika od uprzedniego uprawdopodobnienia przez niego legalności przetwarzania
danych osobowych oraz udostępnionego wizerunku, w szczególności poprzez przedstawienie
zgody właściwych osób albo innych stosownych dokumentów. Jeżeli dokumenty te będą
budzić wątpliwość, czy osoba ma prawo umieszczać dane osobowe lub wizerunek,
Administrator może rozwiązać umowę z Użytkownikiem.

§ 7 Płatności
1.

Na każdą sprzedaną usługę Użytkownik ma prawo otrzymać fakturę VAT. W tym celu należy
wypełnić formularz podając niezbędne dane do wystawienia prawidłowej faktury VAT.

2.

Faktura VAT będzie przesłana droga elektroniczną na podany adres email.

3.

Na życzenie Użytkownika istnieje możliwość wysłania faktury w formie papierowej.

4.

Płatność za usługi następuje za pośrednictwem systemu płatności
(przelewy24).

elektronicznych

§ 8 Odstąpienie od umowy
1.

W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków regulaminu Użytkownik
zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego konta lub zawiadomienia
Administratora o cofnięciu zgody w celu usunięcia konta.
2.
W przypadku złamania przez Użytkownika postanowień regulaminu, Administrator może
usunąć konto.
3.

W przypadku usunięcia konta przez Administratora, założenie nowego konta wymaga
uprzedniej zgody Administratora.

4.

Zakończenie działalności
z Użytkownikiem.

5.

Użytkownik może w każdej chwili samodzielnie usunąć konto lub zgłosić żądanie usunięcia
konta na adres: kontakt@znajdzfoto.pl

6.

Administrator serwisu ma obowiązek spełnić żądanie Użytkownika dotyczące usunięcia
konta z serwisu.

7.

serwisu

jest

równoznaczne

z

rozwiązaniem

umowy

Rozwiązanie umowy jest równoznaczne z usunięciem konta z serwisu.
§ 9 Procedura reklamacji

1. W celu złożenia reklamacji dotyczącej działania serwisu, Użytkownik powinien wypełnić
formularz reklamacyjny znajdujący się na stronie serwisu.
2. W treści wiadomości dotyczącej reklamacji Użytkownik powinien zawrzeć wszelkie
szczegóły niezbędne do rozpatrzenia reklamacji przez Administratora (w szczególności:
przedmiot reklamacji, dokładny opis sytuacji której reklamacja dotyczy).
3. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od dnia złożenia reklamacji, a odpowiedzi będą
udzielane na podany w formularzu reklamacyjnym adres e-mail.
4. Reklamacje niezwiązane z działalnością serwisu nie będą rozpatrywane.

§ 1 0 Zmiana Regulaminu
1. Użytkownicy posiadający konto w serwisie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu
za pośrednictwem korespondencji e-mail.
2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu
s e r w i s u , Użytkownik akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku
braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian,
korzystanie z serwisu nie będzie możliwe.
3. Użytkownikowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje
uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
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4. Abonamenty zakupione przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian
Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
§ 11 Postanowienia końcowe
1. Rejestracja w serwisie następuje, po zapoznaniu się przez użytkownika z treścią
niniejszego regulaminu oraz akceptacji wszystkich jego postanowień, co oznacza
włączenie tych postanowień do treści umowy.
2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 16.10.2015 roku.
3. Serwis zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie.
4. Za każdym razem po zmianie regulaminu jego tekst jednolity będzie dostępny w serwisie,
a zmiana zostanie zakomunikowana za pośrednictwem poczty. W przypadku
niezaakceptowania nowej treści regulaminu Użytkownik ma obowiązek usunąć
samodzielnie swoje konto lub zgłosić żądanie usunięcia konta na adres
kontakt@znajdzfoto.pl. Jeśli Użytkownik akceptuje nową treść regulaminu składa on
oświadczenie następującej treści: oświadczam, iż zapoznałem się z nową treścią
regulaminu i akceptuję wszystkie jego postanowienia. Złożenie oświadczenia jest
jednoznaczne z oświadczeniem woli o kontynuowaniu umowy z właścicielem serwisu.
Formularz oświadczenia pojawi się przy logowaniu do serwisu.
5. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu,
któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu, pozostałe jego postanowienia
pozostają w mocy i wiążą strony.

Data opublikowania regulaminu: 16.10.2015 r.
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