
Regulamin Serwisu TravelPrints.pl

§1.

Postanowienia ogólne

1. Administratorem Serwisu jest Marcin Dziedzic, prowadzący działalność gospodarczą

pod firmą Marcin Dziedzic, Krasków 71a, 46-200 Kluczbork, tel. +48 500 489 822,

email: travelprints@gmail.com , NIP: 7511786324, REGON: 522549147 zwany dalej

“Administratorem”  („Administrator”).

Niniejszy regulamin określa m.in. zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za

pośrednictwem Serwisu, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki

Kupującego,  Administratora i Twórców, zasady zamieszczania zdjęć przez Twórców.

2. Serwis jest dostępny pod adresem internetowym w domenie www.travelprints.pl.

W celu ułatwienia interpretowania niniejszego regulaminu zostały zdefiniowane

najważniejsze terminy pojawiające się w Regulaminie. Znaczenie tych terminów, niezależnie

od ich formy słownej, jest takie samo w całym Regulaminie chyba, że wyraźnie wskazano

odmiennie.

1. Administrator- Marcin Dziedzic, Krasków 71a, 46-200 Kluczbork, tel. +48 500 489

822, email: travelprints@gmail.com , NIP: 7511786324, REGON: 522549147

2. Dostawa- czynności techniczne związane z przekazaniem zakupionego, opłaconego i

wyprodukowanego Fotowydruku Kupującemu. Dostawa będzie realizowana przez

przewoźnika, którego wybrał Kupujący. Czas Dostawy jest podany w zakładce

Dostawa.

3. Dowód zakupu- faktura, rachunek, paragon lub inny dokument zgodny z

obowiązującym prawem.

4. Fotowydruk- fizyczny egzemplarz lub nośnik wytworu działalności ludzkiej

zawierający m.in. wydruk zdjęć, w tym np. wydruk oprawiony zawierający Utwór

jako podstawową treść na podstawie której został wykonany, jaki jest dostarczany

Kupującemu za pośrednictwem Serwisu. Kupujący parametryzuje Fotowydruk w

Serwisie wybierając odpowiednie wartości spośród możliwych. Ilekroć w
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dokumencie zostanie użyte sformułowanie Fotoprodukt, należy je rozumieć również

jako Fotowydruk kolekcjonerski, chyba że niniejszy Regulamin odnosi się wprost do

Fotowydruku  kolekcjonerskiego.

5. Fotowydruk kolekcjonerski- forma Fotowydruku ograniczona ilościowo i/lub

czasowo, posiadająca dodatkowe modyfikacje i uszlachetnienia drukarskie

niedostępne dla standardowych Fotowydruków m.in. indywidualny numer

egzemplarza.

6. Formularz aplikacyjny- Formularz dostępny w Serwisie, który wypełnia Twórca w

celu nawiązania współpracy z Serwisem.

7. Formularz zamówienia- formularz dostępny w Serwisie umożliwiający

przeprowadzenie transakcji.

8. Kupujący- pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności

prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości

prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca w Serwisie

Transakcji związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

albo dokonująca transakcji jako Konsument.

9. Kodeks Cywilny- ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z

późniejszymi zmianami.

10. Konsument- pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności

prawnych, dokonująca Transakcji niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością

gospodarczą lub zawodową.

11. Miejsce wydania rzeczy- adres pocztowy lub punkt odbioru wskazany przez

Kupującego podczas składania Zamówienia.

12. Płatność- metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę udostępniona w

ramach Serwisu.

13. Produkt- fizyczny egzemplarz lub elektroniczny nośnik wytworu działalności

ludzkiej zawierający m.in. wydruk zdjęć, w tym np. wydruk oprawiony, ebooki,

książki czy presety.

14. Profil Twórcy- indywidualna podstrona Twórcy zlokalizowana w Serwisie,

utworzona za obopólną zgodą Twórcy i Administratora, na której jest prezentowana

oferta Utworów Twórcy.

15. Serwis- serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem

www.travelprints.pl za pośrednictwem którego Twórca oferuje licencje do Utworów,

Kupujący parametryzuje oraz składa Zamówienie, a Administrator je realizuje.
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16. Siła wyższa- zdarzenie nadzwyczajne o charakterze zewnętrznym wobec stron

Transakcji, niezależne od danej strony, któremu nie można było zapobiec przy

dołożeniu należytej staranności.

17. Termin realizacji- podana na stronie liczba dni roboczych określająca przewidywany

czas realizacji Zamówienia. Czas realizacji Zamówienia liczy się od momentu

zaksięgowania płatności do momentu wysłania Zamówienia. Do tego czasu należy

doliczyć jeszcze czas Dostawy, który w zależności od przewoźnika wynosi od 1-5 dni

roboczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

18. Transakcja- umowa sprzedaży Fotowydruku zawierana poza lokalem przedsiębiorcy

lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014

roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy

kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

19. Twórca- osoba fizyczna w rozumieniu ustawy o prawie autorskich i prawach

pokrewnych, lub jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, która posiada

zdolność prawną na podstawie odrębnych przepisów lub osoba prawna, która posiada

autorskie prawa majątkowe do Utworu, która za pośrednictwem Serwisu udostępnia

swoje Utwory na zasadzie licencji niewyłącznej w celu dostawy Fofowydruku.

20. Usługa Elektroniczna- usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy

o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Serwis, na zasadach określonych w

Regulaminie, która polega na zapewnieniu dostępu do funkcjonalności Serwisu

wskazanych w Regulaminie.

21. Utwór- każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony

w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia

w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach

pokrewnych, w szczególności zdjęcia fotograficzne.

22. Zamówienie- oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza

Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Transakcji.

§2

Warunki korzystania z Serwisu

1. Warunkiem świadczenia Usług Elektronicznych określonych w Regulaminie jest

zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu i

jego integralnych części.



2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawierana na czas nieokreślony

i zawierana jest w języku polskim.

3. Serwis świadczy następujące rodzaje Usług Elektronicznych:

a) założenie Profilu Twórcy;

b) prezentowanie oferty Twórcy obejmującej możliwość nabycia Fotowydruku

c) zakup Fotowydruku przez Kupujących poprzez Serwis, a także dostawa;

Fotowydruku zawierającego Utwory należące do Twórcy;

d) przesyłanie wiadomości zawierające informacje o ofercie, obowiązujących

promocjach, rabatach i zniżkach (newsletter);

e) przechowywanie plików graficznych w imieniu Twórcy w zasobach Serwisu.

4. Zawarcie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych wskazanych w ust. 3 powyżej

następuje poprzez:

a) założenie Profilu Twórcy,

b) złożenie Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w przypadku

kupującego.

5. Twórca lub Serwis może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług

drogą elektroniczną. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również

jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem dostępu do

Profilu Twórcy oraz jego niezwłocznym usunięciem.

6. Ceny podane w Serwisie są podane w polskich złotych i są cenami brutto

(uwzględniają podatek VAT).

7. Wszelkie istotne postanowienia dotyczące Transakcji są przechowywane w postaci:

a) potwierdzenia Zamówienia poprzez wysłanie na wskazany przez Kupującego

adres e-mail wszelkich niezbędnych informacji;

b) dołączenie za pośrednictwem poczty e-mail elektronicznego dowodu zakupu

do zrealizowanego Zamówienia, chyba że dołączenie dowodu zakupu będzie

konieczne na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

8. Do korzystania z Serwisu każda ze stron Transakcji powinna posiadać najbardziej

aktualną wersję przeglądarki internetowej.



9. Kupujący zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i

dobrymi obyczajami, bez szkody dla Serwisu i z poszanowaniem praw autorskich i

intelektualnych Serwisu oraz Twórców. Kupujący nie może podejmować działań, które

mogłyby zakłócić działanie Serwisu.

10. Kupujący zobowiązany jest podać prawdziwe i aktualne dane. Za podanie danych

nieprawdziwych, nieaktualnych lub w inny sposób wprowadzających w błąd Serwis nie

ponosi odpowiedzialności.

§3

Zakładanie Profilu Twórcy

1. Założenie Profilu Twórcy następuje po pozytywnym przejściu weryfikacji Utworów

Twórcy oraz wykazaniu chęci współpracy pomiędzy Twórcą, a Serwisem. Twórca

zobowiązany jest wypełnić formularz rejestracyjny, a Serwis utworzy w jego imieniu

Profil Twórcy. Założenie Profilu Twórcy jest bezpłatne i dobrowolne.

2. Twórca zobowiązany jest do podania prawdziwych danych osobowych i

kontaktowych, niezbędnych do prawidłowej realizacji Transakcji, a są nimi:

a) imię i nazwisko (firma);

b) adres zamieszkania (siedziba w przypadku działalności gospodarczej);

c) aktywny adres poczty elektronicznej;

d) NIP (jeżeli Twórca prowadzi działalność);

e) nazwa i adres urzędu skarbowego (w przypadku nieprowadzenia działalności

gospodarczej)

f) PESEL (w przypadku nieprowadzenia działalności gospodarczej)

g) numer telefonu;

3. Każdy Twórca jest zobowiązany aktualizować podane podczas zakładania Profilu

Twórcy, niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności uzasadniających taką aktualizację.

4. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia Profilu Twórcy, jeżeli:

a) Twórca działa na niekorzyść serwisu oraz sprzecznie z zasadami i celem

funkcjonowania Serwisu;



b) Serwis otrzymał wiarygodną informację lub urzędowe zawiadomienie o bezprawnym

wykorzystaniu przez Twórcę  praw autorskich do Utworu;

c) Twórca umieszcza w Serwisie materiały przemocowe, pornograficzne lub nawołujące

do przemocy,  popełniania przestępstw oraz treści zniesławiające.

§4

Obowiązki Serwisu

1. Serwis dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia niezakłóconego działania

Serwisu, jednakże zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania działania z

przyczyn niezależnych od serwisu lub wynikających z prac technicznych. Serwis nie

może zapewnić, że funkcjonowanie Serwisu czy świadczone przez niego Usługi

Elektroniczne będą zawsze wolne od wad, ale wszelkie zgłoszone usterki będą

usuwane, jeżeli będzie to możliwe.

2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z Serwisu,

które wynikają z niewłaściwego działania sprzętu lub oprogramowania

wykorzystywanego przez użytkownika (w tym Twórcę, Kupującego, jak i osobę która

tylko przegląda Serwis).

3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za Utwory i dane zamieszczane przez Twórcę.W

przypadku otrzymania informacji o bezprawnym wykorzystaniu danych lub Utworów

niezwłocznie zablokuje Profil Twórcy.

4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego montażu.korzystania

z Fotowydruków przez Kupującego lub osoby trzecie i związane z tym ewentualne

szkody.

5. Odpowiedzialność Serwisu wobec Twórcy jest ograniczona do wartości

wynagrodzenia jakie Twórca otrzymał z tytułu sprzedanych Fotowydruków

zawierających jego Utwory.

§5

Twórcy i licencje

1. Treści udostępniane w Serwisie, w tym ich wybór i układ stanowią utwory w

rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawie

pokrewnym. Tym samym korzystają one z ochrony w wyżej wymienionej ustawie

przewidzianych.



2. Przeglądanie Serwisu przez Twórcę lub inną osobę odwiedzającą Serwis nie skutkuje

nabyciem przez te podmioty jakichkolwiek praw do udostępnionych w Serwisie

Utworów. Tym samym zabronione jest kopiowanie Serwisu w całości lub w części.

3. Każdy Twórca zanim rozpocznie współpracę z Serwisem musi pomyślnie przejść

proces rekrutacyjny. Pierwszym etapem jest wysłanie Formularza Aplikacyjnego,

który jest dostępny w Serwisie. Administrator zobowiązuje się odpowiedzieć na

Formularz Aplikacyjny w ciągu 7 dni roboczych. Administrator zastrzega sobie

możliwość odrzucenia Aplikacji Twórcy bez podania przyczyny, o czym Twórca

zostanie poinformowany mailowo.

4. Twórca przesyła Serwisowi zdjęcia w celu umieszczenia ich w Serwisie. Ostateczną

decyzję o umieszczeniu zdjęć podejmuje Administrator biorąc pod uwagę jakość

techniczną i artystyczną zdjęć. Zdjęcia powinny gwarantować optymalną

rozdzielczość minimum 240 PPI oraz krótszy bok zdjęcia powinien mieć minimum

2500 pikseli.

5. Twórca zobowiązany jest zamieszczać w Serwisie tylko Utwory będące jego

autorstwa, do których ma pełne praw autorskie i majątkowe, i na które może udzielać

licencji do dalszej eksploatacji na wszelkich polach i bez ograniczeń czasowych i

terytorialnych. Dotyczy to w szczególności zgód na wykorzystywanie wizerunku osób

przedstawionych na zdjęciach. Gdyby zaszły w tym zakresie jakieś zmiany Twórca

ma obowiązek poinformować o tym Administratora w terminie do 7 dni od dnia

zaistnienia zmiany.

6. Zdjęcia umieszczone w Serwisie przez Twórcę nie mogą zawierać treści

przemocowych, pornograficznych, o charakterze przestępczym lub obrażających

uczucia innych osób.

7. Twórca ponosi pełną odpowiedzialność za Utwory zamieszczone w Serwisie i tym

samym zwalnia Administratora z wszelkiej odpowiedzialności za nie.

8. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Utworu z Serwisu w przypadku

naruszenia ust. 4 i 5.

9. Twórca poprzez umieszczenie treści chronionych ustawą wskazaną w ust. 1, w tym

swojego wizerunku, udziela Administratorowi niewyłącznej, nieograniczonej

terytorialnie i ilościowo, i nieodpłatnej licencji na korzystanie z Utworów, na

następujących polach eksploatacji:

a) rozpowszechnianie Utworów za pośrednictwem Serwisu oraz dokonywania

drobnych integracji takich jak zmiana rozdzielczości, kompresja pliku czy



dodanie znaku wodnego Administratora do Utworu w celu umieszczenia go w

Serwisie;

b) wykorzystywanie zdjęć w celach reklamowych lub promocyjnych Serwisu, w

tym do umieszczania ich serwisach społecznościowych, drukowania,

rozpowszechniania, w szczególności za pośrednictwem sieci Internet oraz do

udostępniania ich w taki sposób, aby każdy Kupujący Fotowydruk, po

przeprowadzeniu Transakcji mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie

przez siebie wybranym.

10. Twórca udziela Administratorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i

odpłatnej licencji na korzystanie z Utworów, na następujących polach eksploatacji:

a) drukowanie i sprzedaż wydrukowanych Utworów Kupującym w postaci

Fotowydruków, w tym ma prawo do drobnej ingerencji w zdjęcia np.

kadrowanie, dopasowywanie kolorów pod typ papieru i rodzaj drukarki, tak

aby końcowy Produkt był  jak najlepszej jakości.

11. W przypadku Fotowydruków kolekcjonerskich Twórca zobowiązuje się nie korzystać

z przysługujących mu praw do przeniesienia autorskich praw majątkowych, ani do

udzielania dalszych licencji poza Serwisem. Jest to podyktowane tym, że taki produkt

ma mieć walory kolekcjonerskie i być dostępny tylko w Serwisie i tylko w

ograniczonej ilości.

12. W każdej chwili Twórca może wypowiedzieć wcześniej udzieloną Administratorowi

licencję wycofując dane z Serwisu. Wypowiedzenie licencji w odniesieniu do danego

Utworu nie powoduje wypowiedzenia licencji Kupującym, którzy wcześniej zamówili

Fotowydruk z tym Utworem.

13. Na Kupujących nabywających Fotowydruk nie jest przenoszone żadne prawo

własności, ani udziały w zasobach. Wszelkie prawa zachowują Twórcy Utworów.

14. W momencie wypowiedzenia Administratorowi udzielonej wcześniej licencji

Administrator zobowiązuje się do usunięcia z Serwisu Profilu Twórcy wraz ze

wszystkimi jego Utworami. Utwory te zostaną usunięte z serwera Serwisu oraz

wszystkich nośników pamięci Administratora. Administrator zastrzega sobie prawo

do pozostawienia już wykorzystanych w celach reklamowych Utworów Twórcy, w

szczególności na portalach społecznościowych. Dotyczy to przede wszystkim

opublikowanych postów i filmików, w których zostały wykorzystane Utwory Twórcy,

aktywnych kampanii reklamowych, wydrukowanych wprzód broszur, plakatów czy



banerów. W przypadku tworzenia nowych treści reklamowych Utwory Twórcy, który

wypowiedział licencję nie zostaną użyte.

15. Administrator może wypowiedzieć współpracę z Twórcą w każdym momencie bez

podania przyczyny z okresem wypowiedzenia 30 dni kalendarzowych. W takim

przypadku zastosowanie mają postanowienia z ust. 11-13.

16. Z tytułu udzielonej licencji Twórcy przysługuje honorarium, którego wysokość

ustalana jest indywidualnie pomiędzy Twórcą, a Administratorem, przy czym

honorarium będzie należne za każdorazowy Fotowydruk zakupiony poprzez Serwis.

17. W sytuacji, kiedy Twórca przejdzie pomyślnie proces rekrutacyjny i zgodzi się na

warunki zawarte w Regulaminie, Administrator założy dla niego Profil Twórcy w

Serwisie. Z chwilą założenia Profilu Twórcy:

a) Twórca upoważnia Administratora do wystawiania- w imieniu Twórcy- rachunku,

faktury lub faktury VAT, którą Twórca wyłącznie zatwierdza, a to tytułem wypłaty

wynagrodzenia za udzieloną licencję do Utworu. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra

Finansów z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie przesyłania faktur w formie

elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi

podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, wszelkie faktury z tytułu udzielonej

licencji będą przesyłane wyłącznie w formie elektronicznej na wskazany przez

Twórcę adres e-mail.

b) Twórca wyraża zgodę na wypłatę wynagrodzenia przez Administratora na podstawie

miesięcznego raportu udostępnionego przez Serwis w pliku Excel wysyłanego na

adres e-mail wraz z rozpoczęciem nowego miesiąca kalendarzowego, tj. do piątego

dnia każdego miesiąca. Raport ten dotyczyć będzie miesiąca poprzedzającego

miesiąc, w którym został wysłany. Wypłata wynagrodzenia, będzie przekazywana

przelewem na polskie konto bankowe wskazane przez Twórcę, z zastrzeżeniem, że w

przypadku:

i) jeżeli Twórca nie prowadzi działalności gospodarczej, to podstawą wypłaty

wynagrodzenie przez Administratora będzie rachunek lub faktura, nie zawierająca

podatku VAT, wystawiona przez Administratora w imieniu Twórcy, po potrąceniu

zaliczki na podatek dochodowy uwzględniający wartość brutto (VAT). Administrator

jako podmiot gospodarczy dokonujący wypłaty wynagrodzenia z tytułu umowy

licencji zobowiązany jest jako płatnik do poboru i odprowadzenia zaliczki na podatek

dochodowy od osób fizyczny w wysokości 18% uzyskanego przez Twórcę dochodu



po pomniejszeniu o koszt uzyskania przychodu w wysokości 50%, zgodnie z

aktualnie obowiązującym prawem podatkowym.

Dla przykładu: Twórca zarobił w Serwisie 2000 zł. Po odliczeniu kosztu uzyskania

przychodu w wysokości 50%, od pozostałej kwoty 1000 zł zostaje odprowadzona

zaliczka na podatek dochodowy w wysokości 18%. 18%*1000 zł= 180 zł. 180 zł

zostanie przelane przez Administratora do wskazanego przez Twórcę Urzędu

Skarbowego. Twórcy wypłacane jest wynagrodzenie w wysokości 1820 zł.

ii) jeżeli Twórca prowadzi działalność gospodarczą w Polsce i jest

zarejestrowany jako czynny podatnik VAT, to podstawą wypłaty wynagrodzenia

będzie faktura VAT wystawiona przez Administratora w imieniu Twórcy

opodatkowana krajową stawką podatku VAT;

iii) jeżeli Twórca prowadzi działalność gospodarczą w Polsce i nie jest

zarejestrowany jako czynny podatnik VAT )podatnik zwolniony), to podstawą

wypłaty wynagrodzenia będzie faktura wystawiona przez Administratora w imieniu

Twórcy nie zawierająca podatku VAT (zwolnienie z podatku VAT);

c) Administrator zobowiązuje się cyklicznie wypłacać wynagrodzenie Twórcy na

podstawie wartości sprzedanych za pośrednictwem Serwisu Fotowydruków

wykorzystujących Utwory Twórcy. Rozliczenie pomiędzy Administratorem, a Twórcą

będzie następowało raz w miesiącu, do 20 dnia kolejnego miesiąca, po miesiącu w

którym dokonane zostały Transakcje podlegające rozliczeniu.

d) Twórca oświadcza, iż niniejszym został poinformowany, że wynagrodzenie, o którym

mowa powyżej, powinno zostać opodatkowane samodzielnie przez Twórcę w kraju

swojej rezydencji podatkowej, zgodnie z obowiązującymi w tym kraju/ jego

przepisami w zakresie innych podatków niż podatek VAT.

§6

Składanie zamówienia, płatności, dostawa.

1. Serwis za każdą Transakcję pobiera od Kupującego opłatę płatną z góry.

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

3. Zawarcie Transakcji w każdym przypadku następuje z chwilą potwierdzenia

Zamówienia przez Serwis. Serwis oświadcza, że podane w Serwisie ceny



Fotowydruków i innych Produkt nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 lub 543

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93

z późniejszymi zmianami; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o Fotowydrukach i

innych Produktach zamieszczone w Serwisie stanowią jedynie zaproszenie do

zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego (invitatio ad offerendum).

4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Kupującego składa się cena za

Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi

pocztowe), o której Kupujący jest informowany na stronach Serwisu w trakcie

składania Zamówienia.

5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania

Regulaminu przez Kupującego.

6. Kupujący powinien podać prawdziwe i aktualne dane. Za podanie danych

nieprawdziwych, nieaktualnych lub w inny sposób wprowadzających w błąd Serwis

nie ponosi odpowiedzialności.

7. Niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego poprzez zewnętrznego operatora

płatności nastąpi realizacja Zamówienia.

8. Czas realizacji Zamówienia od momentu potwierdzenia Zamówienia przez Serwis

wynosi 5 dni roboczych, chyba że na stronie Produktu napisano inaczej. Do czasu

realizacji Zamówienia należy doliczyć jeszcze czas Dostawy, który w zależności od

przewoźnika wynosi od 1-5 dni roboczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

9. Serwis realizuje również dostawy na terytorium Unii Europejskiej, a także do

Norwegii, Islandii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Liechtensteinu. Serwis zastrzega

sobie jednak, że wysyłane za granicę są tylko Fotowydruki nieoprawione (bez ramy i

passe partout).   Szczegółowe informacje dotyczące czasu i kosztu dostawy za granice

znajdują się w zakładce “czas i koszt dostawy za granice”. Wszelkie opłaty celne

ponosi Kupujący.

10. Za wszelkie opóźnienia ze strony przewoźnika realizującego Dostawę Serwis nie

odpowiada.

11. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych

przez Administratora. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

12. Dostawa Fotowydruku jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej np.

w wyniku promocji na darmową Dostawę oferowaną przez Serwis.

13. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego, za

pośrednictwem:



● Apple Pay

● Google Pay

● PayPal

● Stripe

Serwis korzysta z zewnętrznego operatora płatności np. Stripe. Za wszelkie problemy

z realizacją płatności po stronie zewnętrznego operatora płatności Serwis nie

odpowiada. Korzystanie z tej formy płatności wiąże się również z akceptacją

regulaminu zewnętrznego operatora płatności.

14. Zakupiony przedmiot umowy jest wysyłany do wskazanego przez Kupującego w

zamówieniu miejsca wydania rzeczy wraz z elektronicznym dokumentem sprzedaży.

§7
Odstąpienie od umowy. Rękojmia. Reklamacja.

1. Wszystkie Fotowydruki są przedmiotami nie prefabrykowanymi, wyprodukowanymi

według specyfikacji Konsumenta lub służące zaspokojeniu jego

zindywidualizowanych potrzeb, dlatego też Konsumentowi nie przysługuje prawo do

odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego.

2. Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem

przedsiębiorstwa lub na odległość, a Konsument mimo to wyraża wyraźnie zgodę na

wykonanie usługi przez Administratora. Ustawowe ograniczenia prawa do odstąpienia

od umowy nie ograniczają praw Kupującego z tytułu rękojmi lub gwarancji, o ile

została udzielona.

3. Administrator zobowiązany jest do wydania produktów bez wad. Kupujący ma prawo

do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi z art. 556 polskiego kodeksu

cywilnego. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania

mu towaru. Jeżeli Kupujący jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z

tytułu rękojmi.

4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym

Regulaminie adresy Administratora. Zaleca się, aby Kupujący w opisie reklamacji

uwzględnił a) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w

szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; b) żądania sposobu doprowadzenia

Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo

odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; c) dane kontaktowe osoby składającej reklamację.



Opis reklamacji jest obowiązkowy, ale podane powyżej wymogi co do jego formy są

jedynie zaleceniem i nie wpływają na skuteczność reklamacji, natomiast mogą

przyspieszyć procedurę.

5. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie

reklamowanego towaru do Administratora, Kupujący jest zobowiązany do

dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Administratora, na

ADRES wraz z opisem reklamacji.

6. Rozpatrzenie reklamacji przez Administratora nastąpi w terminie do 14 dni

kalendarzowych od dnia jej złożenia.

7. Nie jest podstawą do uznanitaa reklamacji różnica w wyglądzie produktów

dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie Serwisu. Takie różnice przy

Fotowydrukach wynikają z ustawień (parametrów) monitora Kupującego, za co

Administrator nie odpowiada. Różnice mogą wynikać również z parametrów papieru,

na którym Fotowydruk jest drukowany i technologii oprawy.

§8
Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Serwis  zawierane są w języku polskim.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych

przyczyn m.in.t: zmiany przepisów prawa, rozwój Serwisu, zmiany sposobów

płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację

postanowień niniejszego Regulaminu. O zmianach w Regulaminie Twórcy będą

informowani drogą mailową na 7 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.

Jeżeli Twórca nie wyraża zgody na warunki zawarte w nowym regulaminie,

przysługuje mu prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, o

czym powinien poinformować Administratora mailowo (travelprintspl@gmail.com)

zanim nowy regulamin wejdzie w życie. Po tym terminie brak informacji od Twórcy

będzie oznaczać zgodę na nowy regulamin.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie

powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu

cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach

konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

mailto:travelprintspl@gmail.com


4. Każdorazowo składane w Serwisie Zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i

wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu

realizacji zamówienia.

5. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna w Serwisie w zakładce Regulamin

w sposób umożliwiający jego przechowywanie (utrwalanie) i wielokrotne

odtwarzanie w zwykłym toku czynności.

6. Konsumenci mają prawo do rozstrzygania sporów z przedsiębiorcami zawierającymi

internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie w sposób pozasądowy za

pośrednictwem unijnej platformy internetowej. Skargę można złożyć poprzez

formularz dostępny na stronie http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Adres email

Serwisu na  potrzebny postępowania to travelprintspl@gmail.com.

7. Konsumenci z Rzeczypospolitej Polskiej mają również prawo do rozpatrywania

reklamacji i dochodzenia roszczeń u Rzecznika Konsumentów. Wszelkie informacje i

dane kontaktowe znajdują się na stronie Urzędu Ochronu Konkurencji i

Konsumentów www.uokik.gov.pl.

8. Jakiekolwiek zmiany w zakresie własności Serwisu wynikające z przekształcenia

formy prowadzenia działalności przez Administratora, wcielenie Serwisu w spółkę

prawa handlowego (wniesienie Serwisu jako wkładu niepieniężnego) lub zbycie

Serwisu, nie ma wpływu na prawa i obowiązki Administratora, Twórców, Kupujących

i innych użytkowników Serwisu.

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.07.2022 r.
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