
 

 

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUGI Z WYKORZYSTANIEM 

FOTOBUDKI PHOTOPARTYBOX 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Ogólne Warunki określają zasady zakupu  usługi z wykorzystaniem Fotobudki PhotoPartyBox.  

2. Zainteresowani zakupem usługi z wykorzystaniem Fotobudki PhotoPartyBox są uprawnieni do pobierania i 

korzystania z niniejszych warunków, za wyjątkiem dokonywania w nich jakichkolwiek zmian. 

3. Ogólne Warunki Zakupu Usługi z Wykorzystaniem Fotobudki PhotoPartyBox udostępniane są na stronie 

internetowej www.photopartybox.pl/regulamin.  

§2 

DEFINICJE 

1. Usługodawca – Jarosław Słojewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jarosław Słojewski 

Polfarmer, ul. Traktorzystów 19, 02-495 Warszawa. 

2. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna, która kupiła usługę z wykorzystaniem Fotobudki 

PhotoPartyBox. 

3. Fotobudka – zautomatyzowane bezobsługowe urządzenie, które wykonuje zdjęcia. 

4. Użytkownik – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Fotobudki 

PhotoPartyBox.  

5. Strona – platforma internetowa dostępna pod adresem www.photopartybox.pl  

6. Regulamin –niniejsze Ogólne Warunki Zakupu Usługi z Wykorzystaniem Fotobudki PhotoPartyBox. 

§3 

KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ 

1. Usługobiorca  może kontaktować się z Usługodawcą : 

a) Pisemnie – na adres korespondencyjny: Polfarmer ul.Traktorzystów 19, 02-495 Warszawa 

b) Telefonicznie – pod numerem telefonu: +48 692 963 962 

c) Drogą elektroniczną – pod adresem e-mail: info@photopartybox.pl 

§4 

ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ 

1. Właścicielem   i   administratorem   strony   internetowej   dostępnej   pod   adresem www.photopartybox.pl 

jest Jarosław Słojewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jarosław Słojewski Polfarmer, 

 ul. Traktorzystów 19, 02-495 Warszawa. 

2. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady korzystania ze strony internetowej dostępnej pod adresem 

www.photopartybox.pl 

3. Przeznaczeniem   strony   jest   publikacja   najnowszych   wiadomości i zdjęć związanych przede wszystkim z 

tematyką fotografii w tym usług z wykorzystaniem  Fotobudki PhotoPartyBox. 
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4. Użytkownik   jest   zobowiązany   do   korzystania   ze   Strony   w   sposób   zgodny   z regulaminem,     

przepisami     prawa,     zasadami     współżycia     społecznego, zwyczajami   przyjętymi   w   Internecie,   a   

także   dobrymi   obyczajami,   a   w szczególności   w   sposób   nie   naruszający   praw   osób   trzecich   oraz   

praw Właściciela. 

5. Korzystanie  ze   Strony   jest   równoznaczne   z   zaakceptowaniem   Regulaminu. Użytkownik nie wyrażający 

zgody na przestrzeganie postanowień Regulaminu proszony jest o niekorzystanie z niej oraz jej opuszczenie. 

6. W   ramach   Strony   prezentowane   są   różne   treści   pochodzące   od   Właściciela. Użytkownicy   mają   

możliwość   zapoznania   się   z   opublikowanymi   treściami bezpłatnie. 

7. Regulamin   nie   przewiduje   możliwości   utworzenia   konta   Użytkownika. Użytkownicy mają możliwość 

komentowania treści zamieszczonych na Stronie jedynie   za   pośrednictwem   portalu   społecznościowego   

znajdującego   się   pod adresem https://www.facebook.com/infophotopartybox/ Właściciel odpowiada 

jedynie za treści własne zamieszczone na stronie. Informacje   zamieszczane   przez Właściciela   na   Stronie   

są   sporządzane   z dołożeniem   wszelkiej   staranności   oraz   na   bieżąco aktualizowane,   jednakże 

Właściciel   nie   ponosi   odpowiedzialności   za   prawidłowość,   aktualność, kompletność i stałą dostępność 

Strony. 

8. Właściciel     nie     ponosi     odpowiedzialności     za     jakiekolwiek     skutki wykorzystania   przez   

Użytkownika   informacji   uzyskanych   za   pośrednictwem Strony. Właściciel nie ponosi również 

odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i 

pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na Stronie. 

9. Zawartość   Strony,   a   w   szczególności   jej   forma,   treść,   i   konstrukcja chroniona jest polskim i 

międzynarodowym prawem autorskim. Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności 

prawa autorskie przysługujące w odniesieniu do wszelkich treści zamieszczonych na Stronie stanową 

własność Właściciela lub innych uprawnionych podmiotów (np. partnerów handlowych, klientów). 

10. Treści,   co   do   których   prawa   autorskie   przysługują   osobom   trzecim, Właściciel   udostępnia   na   

Stronie   na   podstawie   obowiązujących   przepisów prawa, lub zawartych umów, w tym umów licencyjnych, 

jak również w zakresie dozwolonego użytku mającego swe podstawy w Ustawie o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych. 

11. Wykorzystywanie  w  całości     lub     części     treści     lub     elementów zamieszczonych na Stronie stanowi 

naruszenie prawa. 

12. Pobieranie i kopiowanie treści znajdujących się na Stronie jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, 

niekomercyjnego użytku Użytkownika, chyba że w danym przypadku określono inaczej. 

13. Właściciel,   będący   administratorem   danych   osobowych   w   rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), działa zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz dba o ochronę danych osobowych użytkowników. 

14. Jedyne   dane   osobowe,   które   ulegają   przetwarzaniu   stanowi   adres   IP Użytkownika. 

15. Dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia prawidłowego dostępu do   Strony,   a   także   

wypełniania   przez   administratora   danych   wszelkich obowiązków wynikających z przepisów 
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obowiązującego prawa. Wszelkie zbiory danych osobowych zostały odpowiednio zabezpieczone, zaś 

Właściciel spełnia wszelkie wymagania wynikające z Ustawy o ochronie danych osobowych oraz aktów 

wykonawczych do w/w ustawy. 

16. Na   Stronie   wykorzystywana   jest   polityka   plików   ,,Cookies”.   Poprzez   pliki „Cookies”   należy   

rozumieć   pliki   tekstowe,   zapisywane   ze   strony   lokalnie   w pamięci   przeglądarki   na  komputerze   

użytkownika.   Ma   to   na   celu   pobieranie danych   statystycznych   o   korzystaniu   ze   Strony   a   także   

możliwość komfortowego   użytkowania   strony   (np.   rozpoznawanie   wybranej   wersji językowej).   

Używane   cookies   nie   zawierają   żadnych   danych   osobowych Użytkowników. Użytkownik w każdej 

chwili ma możliwość skasowania cookies oraz   korzystać  ze  strony   bez   ich  używania.   W   tym  celu  

należy  skorzystać  z opcji ,,wyłącz” znajdującej się w ustawieniach przeglądarki, które znajdują się w 

Microsoft Internet Explorer w punkcie menu ,,Dodatki/opcje internetowe”, a w Mozilla  Firerfox  w 

punkcie ,,Dodatki/ustawienia”.  Szczegóły  znajdują się  w menu   pomocy   właściwej   przeglądarki.   

Wyłączenie   lub   wyświetlanie   cookies może mieć wpływ na funkcjonowanie strony. 

17. Właściciel   zobowiązuje   się   do   dołożenia   wszelkiej   staranności   w   celu zapewnienia   prawidłowego   

funkcjonowania   Strony,   jednakże   nie   zapewnia gwarancji, że Strona będzie działać bez awarii i przerw. 

§5 

WYMOGI TECHNICZNE 

1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania z fotobudki PhotoPartyBox, Usługobiorca jest 

zobowiązany do zapewnienia Usługodawcy podczas świadczenia Usługi: 

a) Powierzchni płaskiej utwardzonej przynajmniej 2x2m2 

b) Stałego dostęp (tj. przez cały okres świadczenia Usługi) do prądu 230V w odległości  

nie większej niż 10m 

§6 

REZERWACJA TERMINU USŁUGI FOTOBUDKI 

1. Podmioty zainteresowane zakupem usługi Fotobudki PhotoPartyBox, mogą dokonać rezerwacji terminu 

usługi : 

a) telefonicznie pod numerem telefonu: +48 692 963 962 

b) pocztą elektroniczną pod adresem : info@photopartybox.pl 

2. Podmioty zainteresowane powinny jednocześnie wskazać zakres usługi z pakietu oferowanego przez 

Usługodawcę. 

3. Potwierdzenie możliwości realizacji usługi Fotobudki PhotoPartyBox w terminie i zakresie usług określonym 

w rezerwacji, Usługodawca dokona w formie telefonicznej lub na adres e-mail wskazany w rezerwacji w 

ciągu najpóźniej 24 godzin od otrzymania rezerwacji terminu zgodnie z postanowieniami niniejszego 

paragrafu.  

4. Usługodawca potwierdzi jednocześnie ostateczną i całkowitą cenę świadczenia usługi z wykorzystaniem 

Fotobudki PhotoPartyBox. 



 

 

5. Rezerwację terminu uważa się za dokonaną po wpłacie przez Usługobiorcę  zadatku w wysokości (25% 

całkowitej ceny Usługi z wykorzystaniem Fotobudki PhotoPartyBox) 

6. Zadatek należy wpłacić w terminie 2 dni roboczych od daty potwierdzenia rezerwacji usługi Fotobudki 

PhotoPartyBox przez Usługobiorcę  na numer konta bankowego Usługodawcy wskazanego w potwierdzeniu 

rezerwacji. 

7. Brak wpłaty w wymaganym terminie skutkować będzie anulowaniem warunków rezerwacji i nie wymaga 

dodatkowego powiadomienia ze strony Usługodawcy. 

8. Z tytułu wpłaty zadatku , Usługodawca wystawi i prześle Usługobiorcy fakturę VAT. 

9. W dniu otrzymania zadatku przez Usługodawcę, zostaje zawarta umowa świadczenia usługi z 

wykorzystaniem Fotobudki PhotoPartyBox, zgodnie z terminem, zakresem usługi i ceną potwierdzoną przez 

Usługodawcę w trybie określonym w niniejszym paragrafie. 

10. Fakt zawarcia umowy świadczenia usługi z wykorzystaniem Fotobudki PhotoPartyBox, na warunkach 

określonych przez Usługobiorcę i Usługodawcę zostanie przez nich potwierdzony w formie pisemnej nie 

później niż w dniu realizacji usługi z wykorzystaniem Fotobudki PhotoPartyBox. 

11. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu Usługi z Wykorzystaniem 

Fotobudki PhotoPartyBox . 

12. Pozostałą część kwoty należnej za wykonanie usługi z wykorzystaniem Fotobudki PhotoPartyBox, 

Usługodawca jest zobowiązany uiścić gotówką bezpośrednio po zakończeniu usługi z wykorzystaniem 

Fotobudki PhotoPartyBox lub przelewem, zgodnie z ustaleniami w umowie. 

13. Wszystkie kwoty będące wynagrodzeniem za wykonaną usługę, podane przez Usługodawcę, są kwotami 

brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów.  

14. Usługodawca nie odpowiada za niezrealizowanie usługi z wykorzystaniem Fotobudki PhotoPartyBox , w 

przypadku podania przez Usługobiorcę błędnego adresu miejsca świadczenia usługi, bądź braku zapewnienia 

przez Usługodawcę odpowiednich warunków technicznych do pracy Fotobudki PhotoPartyBox zgodnie z 

postanowieniami niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu Usługi z Wykorzystaniem Fotobudki 

PhotoPartyBox. 

15. Usługa z wykorzystaniem fotobudki PhotoPartyBox realizowania jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

§7 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Usługobiorca może odstąpić od umowy poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na adres Usługodawcy, 

nie później niż trzy dni przed planowanym rozpoczęciem świadczenia usługi z wykorzystaniem Fotobudki 

PhotoPartyBox. W takim przypadku Usługodawca zatrzyma otrzymany zadatek.  

2. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę przedmiotowego oświadczenia w terminie krótszym niż trzy dni 

przed rozpoczęciem uzgodnionego świadczenia usługi z wykorzystaniem Fotobudki PhotoPartyBox, 

Usługobiorca pokryje wszelkie dodatkowe koszty poniesione przez Usługodawcę, niezbędne do 

prawidłowego wykonania usługi z wykorzystaniem Fotobudki PhotoPartyBox. 



 

 

3. W przypadku odstąpienia od umowy, bądź niewykonania umowy usługi z wykorzystaniem Fotobudki 

PhotoPartyBox z winy Usługodawcy, jest on zobowiązany do zwrotu na rzecz Usługobiorcy wpłaconego 

zadatku w podwójnej wysokości. 

§8 

SKŁADANIE  REKLAMACJI 

1. Usługobiorcy przysługuje prawo złożenia reklamacji  w formie elektronicznej przy użyciu adresu mailowego 

wskazanego podczas dokonywania rezerwacji lub w formie pisemnej na adres Usługobiorcy.  

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: 

a) imię, nazwisko, adres, adres e-mail Usługobiorcy, 

b) datę zawarcia Umowy najmu stanowiącej podstawę reklamacji, 

c) przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Usługobiorcy, 

d) wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. 

2. Usługodawca powiadomi Usługobiorcę w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji, o uwzględnieniu lub 

nieuwzględnieniu reklamacji oraz o ewentualnym sposobie jej załatwienia. 

§9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu Usługi z Wykorzystaniem Fotobudki PhotoPartyBox wchodzą w życie z 

dniem 01.01.2017r. 

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Ogólnych Warunków Zakupu Usługi z 

Wykorzystaniem Fotobudki PhotoPartyBox.  

3. Zmiany Ogólnych Warunków Zakupu Usługi z Wykorzystaniem Fotobudki PhotoPartyBox nie dotyczą umów 

zawartych przed wejściem nowych Ogólnych Warunków Zakupu Usługi z Wykorzystaniem Fotobudki 

PhotoPartyBox. 

4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o 

ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o prawach 

konsumenta. 

     

 


