REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA FOTOGRAFII
ZE ZBIORÓW
EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI

§1
Regulamin określa zasady udostępniania fotografii ze zbiorów Europejskiego Centrum
Solidarności.
§2
Ilekroć w treści regulaminu mówi się o fotografiach – oznacza to reprodukcje elektroniczne,
czyli skany fotografii oraz fotografie eksponatów ze zbiorów Europejskiego Centrum
Solidarności.
§3
1. Udostępnienie fotografii ze zbiorów ECS wymaga złożenia przez klienta zamówienia
na wybraną fotografię. Wzór zamówienia w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
2. Klient składa zamówienie poprzez wypełnienie formularza zawierającego:
a.

dane podmiotu zamawiającego

b.

wybór fotografii z podaniem sygnatury oraz rozmiaru obrazu wyrażonego
w pikselach lub centymetrach

c.

określenie celu, w jakim fotografia będzie wykorzystywana

d.

zobowiązanie się do podpisania publikowanej fotografii informacją o autorze
fotografii i pochodzeniu fotografii ze zbiorów ECS w sposób jednoznacznie
wskazujący na jej autorstwo – zapisem w brzmieniu: imię nazwisko / zbiory
Europejskiego Centrum
Solidarności lub w uzasadnionym przypadku imię nazwisko / zbiory ECS

e.

dane, które mają być umieszczone w umowie licencyjnej lub oświadczeniu
o przekazaniu kopii cyfrowych oraz fakturze dokumentującej nabycie.

§4
Po złożeniu prawidłowego zamówienia klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą
wycenę złożonego zamówienia, na podstawie którego dokonuje płatności. Wszelkie
informacje niezbędne do dokonania płatności zawarto w formularzu zamówienia (część II),
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
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§5
1. Zamówienia realizowane będą po otrzymaniu przez Europejskie Centrum Solidarności
należności pieniężnej w formie przelewu na jego rachunek bankowy lub gotówką w kasie
biura Europejskiego Centrum Solidarności. Po uiszczeniu opłaty, na życzenie klienta zostanie
wystawiona faktura potwierdzająca.
2. Obowiązującą klienta ceną udostępnienia fotografii jest wartość określona w Cenniku opłat

za udostępnienie fotografii ze zbiorów Europejskiego Centrum Solidarności, stanowiącym
załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
3. Naliczana opłata dotyczy przygotowania i przekazania kopii cyfrowych fotografii,

zgodnie z zamówieniem.
4. Cena ta jest ceną brutto i obejmuje podatek od towarów i usług według obowiązującej

stawki.
5. W przypadku udostępnienia w ramach dozwolonego użytku (patrz Cennik opłat

za udostępnienie fotografii ze zbiorów Europejskiego Centrum Solidarności, pkt. I.1) zamówienie
zostanie zrealizowane nieodpłatnie po wyrażeniu zgody uprawnionej osoby ze strony
Europejskiego Centrum Solidarności.
§6
1. Fotografie objęte ofertą Europejskiego Centrum Solidarności są chronione prawem
autorskim.
2. Przez udostępnienie fotografii ze zbiorów Europejskiego Centrum Solidarności klient

uzyskuje prawo do jednorazowego wykorzystania fotografii wyłącznie w celach wskazanych
przez niego w złożonym zamówieniu.
3. Klient nie może przenosić prawa do wykorzystania udostępnionej z zasobu Europejskiego

Centrum Solidarności fotografii na osoby trzecie.
4. Klient ponosi odpowiedzialność za wykorzystanie fotografii ze zbiorów Europejskiego

Centrum Solidarności niezgodnie z prawem lub niezgodnie z celem wskazanym
w zamówieniu.
5. Europejskie Centrum Solidarności oświadcza, że w jego zbiorach znajdują się również

fotografie, do których nie przysługują mu prawa autorskie lub są one ograniczone.
Ich ewentualne wykorzystanie wymaga od klienta odrębnego uregulowania kwestii praw
autorskich bezpośrednio z autorem, z zachowaniem Ustawy o ochronie praw autorskich
i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 roku.
§7
Oferta Europejskiego Centrum Solidarności dostępna jest na terenie Polski i poza jej
granicami.
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§8
Administratorem danych osobowych jest Europejskie Centrum Solidarności,
plac Solidarności 1, 80-863 Gdańsk. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji
umowy dot. udostępnienia fotografii przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania
danych jest umowa pomiędzy Klientem a Administratorem. Dane osobowe Klienta mogą
być przekazywane do odbiorców danych, z którymi Administrator

zawarł umowy

powierzenia przetwarzania lub na rzecz podmiotów uprawnionych do ich uzyskania na bazie
właściwych przepisów ustaw. Dane nie zostaną przekazane do państwa trzeciego.
Dane osobowe będą przechowywane od momentu zawarcia umowy aż do czasu
określonego przez właściwe przepisy prawa podatkowego. Klientowi przysługuje prawo
żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych lub sprzeciwu. Podanie danych
jest dobrowolne, zaś ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości udostępnienia
fotografii. Klientowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
właściwego dla ochrony danych osobowych.
§9
Każdy klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu, a złożenie zamówienia
jest równoznaczne z akceptacją jego postanowień.
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