REGULAMIN KORZYSTANIA Z BANKU ZDJĘĆ EMPTY ROOM
Korzystanie z Banku Zdjęć wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu.

§1
DEFINICJE
1.

Termin „Bank Zdjęć“ oznacza wyszukiwarkę materiałów wizualnych z funkcją pobierania
plików znajdującą się pod adresem www.emptyroom.pl/showroom.

2.

Termin “Materiały wizualne” oznacza fotografie, grafiki, ilustracje, wizualizacje 3D,
reprodukcje, logotypy, nagrania filmowe z dźwiękiem lub bez oraz inne materiały, których
przekaz jest oparty na obrazie.

3.

Termin " Administrator" oznacza firmę Empty Room Magda Garncarek z siedzibą przy ul.
Kwitnącej 12C/1 w Warszawie (01-926).

4.

Termin „Dostawca“ oznacza podmiot, który w celach autopromocyjnych przekazuje
Administratorowi materiały wizualne dotyczące oferowanych towarów lub usług i zgadza się
na ich wykorzystanie w Banku Zdjęć.

5.

Termin " Użytkownik" oznacza osobę zarejestrowaną w Banku Zdjęć uzyskującą dostęp do
Materiałów wizualnych w celach zawodowych.

6.

Termin „Osoba trzecia“ oznacza podmiot niezarejestrowany w Banku Zdjęć, nie będący
Dostawcą.

§2
INFORMACJE OGÓLNE
1.

Bank Zdjęć Empty Room powstał z myślą o dziennikarzach, fotoedytorach i stylistach
zajmujących się tematyką wzornictwa, wyposażenia i dekoracji wnętrz, aranżacji przestrzeni,
mody, architektury i pokrewną.

2.

Właścicielem i Administratorem Banku Zdjęć jest firma Empty Room Magda Garncarek z
siedzibą przy ul. Kwitnącej 12C/1 w Warszawie (01-926).

3.

Administrator pełni funkcję pośrednika między Dostawcą a Użytkownikiem umożliwiając im
wymianę materiałów i informacji na temat oferowanych przez Dostawcę towarów i usług za
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pomocą odpowiednio zaprojektowanej i podtrzymywanej infrastruktury.

4.

Materiały dostępne w Banku Zdjęć nie są przedmiotem sprzedaży ani licencjonowania, a
jedynie użyczenia w celu publikacji.

5.

Materiały pozostają własnością Dostawców.

§3
ZASADY KORZYSTANIA
1.

Korzystanie z Banku Zdjęć dla zarejestrowanych Użytkowników jest bezpłatne.

2.

Administrator zapewnia, że nie będzie wysuwał roszczeń finansowych w stosunku do
Materiałów opublikowanych zgodnie z Regulaminem.

3.

Korzystanie z Banku Zdjęć wymaga rejestracji.

4.

Rejestracja oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

5.

Administratorem bazy danych osobowych jest firma Empty Room Magda Garncarek z
siedzibą przy ul. Kwitnącej 12C/1 w Warszawie (01-926).

6.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo
wglądu do swoich danych i ich poprawienia (zakładka „Twój profil”, widoczna po
zalogowaniu).

7.

Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.

8.

Podanie przez Użytkownika danych osobowych podczas procesu rejestracji jest
równoznaczne z:
a.

potwierdzeniem przez Użytkownika autentyczności i zgodności ze stanem faktycznym
danych wpisanych na formularzu;

b.

oświadczeniem, że Użytkownik został poinformowany o przysługującym mu prawie
wglądu do swoich danych oraz o prawie do ich poprawiania;

c.

wyrażeniem przez Użytkownika dobrowolnej zgody na przetwarzanie jego danych
osobowych na potrzeby związane z funkcjonowaniem Banku Zdjęć takich jak: wysyłki
informacji o nowych Dostawcach, nowych Materiałach i innych nowościach w Banku
Zdjęć.
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9.

Materiały mogą być wykorzystywane w celach informacji na temat produktów lub usług
oferowanych prez Dostawcę oraz promocji tychże. Wykorzystanie Materiałów w celu
promocji produktów, usług lub zdarzeń innych niż przedstawione bezpośrednio w Materiałach
jest sprzeczne z niniejszym regulaminem.

10.

Użytkownik publikujący Materiały pobrane z Banku Zdjęć zobowiązany jest umieścić w
podpisie informacje na temat producenta, dostępności oraz źródle, z którego pochodzi
materiał (“emptyroom.pl” lub “materiały prasowe”).

11.

Pobranie Materiału z Banku Zdjęć nie gwarantuje wyłączności na publikację.

12.

Od momentu pobrania Materiału Użytkownik jest odpowiedzialny za nieudostępnienie go
Osobie trzeciej oraz niedozwolone użycie.

13.

Mimo dużych starań Administratora we właściwym i pełnym opisywaniu Zdjęć mogą pojawić
się niezamierzone błędy.

14.

Użytkownik może otrzymać niewłaściwy wynik swoich poszukiwań w Banku Zdjęć. W
każdym takim przypadku Użytkownik może zwrócić się o pomoc do Administratora.

15.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Użytkownik może zwrócić się do Administratora o
dodatkowe informacje.

16.

Publikacja zdjęcia w jakimkolwiek innym kontekście oznacza bezprawne użycie i skutkuje
konsekwencjami prawnymi, w tym możliwością zasądzenia wypłaty odszkodowania w
przypadku naruszenia Regulaminu.

17.

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Zdjęć w sposób nie naruszający dobrych
obyczajów.

§4
DZIAŁANIA NIEDOZWOLONE
Niedozwolone są następujące działania, bezwzględnie, czy zostały zrealizowane w sposób
intencjonalny lub nie:

1.

udostępnianie Materiałów Osobie trzeciej odpłatnie lub bezpłatnie.
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2.

Pobieranie Materiałów w celach ponownego ich udostępnienia, sprzedaży, licencjonowania,
wypożyczania lub oddawania w dzerżawę jest niedozwolone.

3.

Pobieranie i wykorzystywanie Materiałów w celu prowadzenia działalności konkurencyjnej w
stosunku do Administratora.

4.

Posługiwanie się Materiałami w kontekście, który mógłby zostać uznany za pornograficzny,
oszczerczy, zniesławiający.

5.

Naruszanie technicznych zabezpieczeń Banku Zdjęć oraz celowe omijanie środków
zastosowanych w celu ograniczenia dostępu do Banku Zdjęć.

6.

Testowanie poziomu zabezpieczeń Banku Zdjęć.

7.

Stosowanie jakichkolwiek urządzeń, narzędzi programistycznych, algorytmów lub procedur,
które mogłyby zakłócać prawidłowe funkcjonowanie Banku Zdjęć.

§5
POZOSTAŁE INFORMACJE
1.

Administrator zastrzega prawo de selekcji przyjmowanych Materiałów, a także wyboru
Materiałów eksponowanych na stronie głównej Banku Zdjęć.

2.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie Materiałów wizualnych
niezgodnie z regulaminem.

3.

Administrator ani też żadna z osób prawnych bądź fizycznych zaangażowanych w
przygotowanie informatycznego systemu obsługi Użytkowników nie ponosi
odpowiedzialności za szkody bezpośrednie lub pośrednie powstałe na skutek korzystania z
tegoż systemu za pośrednictwem serwisu www lub w jakikolwiek inny sposób.

4.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek korzystania z
zamieszczonych na stronie Banku Zdjęć odnośników, jak również za zawartość stron www,
do których odnośniki owe prowadzą.

5.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty lub szkody wynikłe wskutek
przerw w funkcjonowaniu Banku Zdjęć. Administrator nie udziela zapewnień ani gwarancji
4

nieprzerwanej dostępności jakichkolwiek utworów w Banku.

6.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia przez
Użytkownika hasła dostępu do Banku Osobie trzeciej, niezależnie od przyczyny ujawnienia.

7.

Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia dostępu Użytkownika do Banku jeśli uzna
to za uzasadnione, w szczególności w przypadku korzystania z Banku niezgodnego z
postanowieniami obowiązującego prawa lub niniejszego Regulaminu.

8.

Projekt graficzny Banku oraz system informatyczny niezbędny do jego funkcjonowania
podlegają prawom autorskim i ich kopiowanie lub naśladownictwo może skutkować
konsekwencjami prawnymi.
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