
Regulamin Internetowego Najmu MagiczneFOTOLustro

Internetowy najem FotoLustro jest prowadzony przez: 
     
Magdalenę Lipczyk - Żak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą : SO-FRESH Magdalena Lipczyk-Żak z siedzibą w 
Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 10, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności  Gospodarczej, 
legitymującą się numerem NIP: 6291885927 oraz numerem REGON : 240338931, adres e-mail:biuro@magicznefotolustro.
com.pl

SŁOWNICZEK: 

Wynajmujący – Magdalena Lipczyk - Żak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą : SO-FRESH Magdalena 
Lipczyk-Żak z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 10, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności  Gospodarczej, legitymującą się numerem NIP: 6291885927 oraz numerem REGON : 240338931, adres 
e-mail: biuro@magicznefotolustro.com.pl która zawiera z Użytkownikiem (Najemcą) drogą elektroniczną umowy najmu i 
dostawy towarów i usług  w ramach usług dodatkowych.

Użytkownik  – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka 
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze strony internetowego 
najmu FOTOLustro, 

Najemca  (Nabywca) – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka 
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze strony internetowego 
najmu FotoLustro,, która zawarła jako Użytkownik umowę najmu lub też o  świadczenie usług dodatkowych.

Konsument – Najemca (Nabywca) lub Użytkownik będący osobą fizyczną, korzystająca ze strony internetowego najem 
FotoLustro w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 
221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny ( tekst : Dz.U. z 1964r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).

FotoLustro – zautomatyzowane bezobsługowe urządzenie do wykonywania zdjęć w  formacie 15x10 cm (1szt- 4 zdjęcia 
na formacie) lub 5x 15 cm (2szt – 4 zdjęcia na formacie) oraz ich wydruku w czasie do 30 sekund od momentu wykonania 
zdjęcia.  

Strona internetowa – oficjalna strona  portalu internetowego, adres: www.magicznefotolustro.com.pl, w oparciu o którą 
dokonuje się wynajmu/rezerwacji FotoLustro oraz zamówienia wykonania usług dodatkowych.

Adres Najemcy – adres e-mail Użytkownika (Najemcy), przekazany elektronicznie lub telefonicznie Wynajmującemu jako 
adres, na który kierować należy całość korespondencji dotyczącej wynajmu FotoLustro. 

Umowa – umowa zawarta na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Wynajmującym, a Najemcą ( Nabywcą), 
której przedmiotem jest najem FotoLustro oraz opcjonalnie wykonanie usług dodatkowych.  

Regulamin – niniejszy Regulamin Internetowego Najmu FotoLustro. 



§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Internetowego Najmu FotoLustro, składania zamówień na usługi 
dostępne na stronie Internetowego Najmu FotoLustro, dostarczania zamówionych usług Użytkownikowi (Najemcy), 
uiszczania przez Użytkownika ( Najemcę) wynagrodzenia, uprawnienia Najemcy do odstąpienia od umowy oraz zasady 
składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Do korzystania ze strony Internetowego Najmu FotoLustro, w tym przeglądania asortymentu  oraz składania zamówień 
na oferowane usługi, niezbędne są: 

a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, 
Safari;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). 

3. Użytkownik uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze strony Internetowego Najmu FotoLustro  zgodnie z jego 
przeznaczeniem.

4. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na 
prawidłowe funkcjonowanie strony Internetowego Najmu FotoLustro, w tym w szczególności od jakiegokolwiek 
ingerowania w zawartość Internetowego Najmu FotoLustro  lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania 
treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie strony Internetowego Najmu FotoLustro do 
celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na  stronie Internetowego 
Najmu FotoLustro jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, itp.

5. Przeglądanie asortymentu strony Internetowego Najmu FotoLustro oraz składanie zamówień przez Użytkownika na 
usługi znajdujące się w asortymencie nie wymaga rejestracji.

6. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu strony Internetowego Najmu FotoLustro mogą być zgłaszane przez 
Użytkowników za pośrednictwem adres e-mail : biuro@magicznefotolustro.com.pl 

7. Osoby korzystające ze strony Internetowego Najmu FotoLustro  w imieniu i na rzecz osoby prawnej lub jednostki 
organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej ale posiadające zdolność do czynności prawnych (zwanych dalej 
łącznie „osobami prawnymi”), w tym w szczególności dokonujące zakupów w imieniu osób prawnych oświadczają i 
zapewniają, iż w chwili podejmowania jakichkolwiek działań w imieniu osób prawnych będą należycie umocowane do 
dokonywania takich działań w imieniu danej osoby prawnej.

§ 2 Warunki realizacji zamówień na usługi

1. Warunkiem zawarcia umowy najmu FotoLustro jest dokonanie wcześniejszej i potwierdzonej przez Wynajmującego 
rezerwacji urządzenia.

2. Rezerwacji FotoLustro  dokonuje się poprzez podanie informacji niezbędnych do jej realizacji oraz po zaakceptowaniu 
niniejszego Regulaminu. W przypadku dokonania przez Użytkownika rezerwacji telefonicznej  na podany przez niego 
adres mailowy wysyłana zostanie wraz z potwierdzeniem, o którym stanowi ust. 4 poniżej, wiadomość mailowa z 
prośbą o akceptację Regulaminu przez Najemcę. Brak akceptacji przez Użytkownika niniejszego Regulaminu powoduje 
anulowanie rezerwacji.



3. Użytkownik ma możliwość dokonywania rezerwacji telefonicznie pod numerem telefonu +48 606 757 -316 lub za 
pośrednictwem poczty email : biuro@magicznefotolustro.com.pl w trybie 24 godzin / 7 dni w tygodniu / 365 dni w 
roku z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień dotyczących przerw 
technicznych.

4. Dostępność i potwierdzenie warunków rezerwacji za pośrednictwem poczty email dokonywane jest w ciągu 24 godzin  
drogą elektroniczną na adres mailowy podany przez Użytkownika podczas dokonywania rezerwacji.

5. Rezerwacja jest dokonywana na podstawie wyboru jednej z opcji z oferty Wynajmującego, dostępnego na stronie 
Internetowego Najmu FotoLustro . Rezerwację uważa się za dokonaną po wpłacie przez Użytkownika zaliczki w 
wysokości 500,00 zł . 

6. Zaliczkę należy wpłacić w terminie 3 dni od daty przyjęcia wstępnej rezerwacji na konto Wynajmującego w Banku 
PKO BP o numerze : 16 1020 2498 0000 8102 0633 6418

7. Brak wpłaty w wymaganym terminie lub we wskazany sposób, skutkuje automatycznym anulowaniem warunków 
rezerwacji i nie wymaga dodatkowego powiadomienia Użytkownika przez Wynajmującego.

8. Wraz z zaksięgowaniem wpłaty zaliczki, o której stanowi ust. 6 powyżej, wysłane zostanie Użytkownika ostateczne 
potwierdzenie rezerwacji, będące jednocześnie uważane za moment zawarcia umowy najmu FotoLustro między 
Wynajmującym, a Użytkownikiem (zwanym od tego momentu Najemcą). Ostateczne potwierdzenie rezerwacji 
dokonuje się drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany przez Najemcę.

9. Zawarcie umowy najmu na określonych przez Wynajmującego i Najemcę warunkach zostanie  potwierdzony na 
piśmie w momencie dostarczenia FotoLustro na umówione miejsce. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi 
wzorzec umowny potwierdzający warunki zawartej elektronicznie umowy najmu. 

10. Pozostałą część (w stosunku do zaliczki) kwoty należnego Wynajmującemu wynagrodzenia Najemca powinien 
zapłacić na rachunek bankowy opisany w ust. 6 najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień dostarczenia FotoLustro 
do umówionego miejsca pod rygorem wstrzymania się Wynajmującego z wykonaniem wzajemnych obowiązków 
umownych.

11. Wszystkie kwoty będące wynagrodzeniem za wykonaną usługę, podane przez Wynajmującego, są kwotami brutto, 
zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów.

12. Koszty dojazdu oraz wydania FotoLustro Najemcy, w tym poza województwo śląskie, są kosztami dodatkowymi w 
stosunku do wynagrodzenia za wynajem FotoLustro i ustalane są odrębnie.

13. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany kwot przysługujących mu z tytułu wynagrodzenia za wynajem 
FotoLustro, z tym jednak zastrzeżeniem, że  postanowienie to nie dotyczy rezerwacji już dokonanych przez Użytkownika 
i potwierdzonych przez Wynajmującego.

14. Wynajmujący nie odpowiada za niedostarczenie FotoLustro z przyczyn leżących po stronie Najemcy – np. wskutek 
wskazania nieprawidłowego adresu miejsca wydania. W takiej sytuacji Wynajmujący umożliwi Najemcy w miarę 
możliwości dostawę FotoLustro do wskazanego miejsca np. siedziby Wynajmującego, chyba, że strony uzgodnią inny 
sposób jej dostawy Najemcy do używania. 

15. Usługa najmu FotoLustro realizowana jest wyłącznie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.



§ 3 Wystawianie i doręczanie faktur

1. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik ( Najemca) wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez 
Wynajmującego faktur, faktur korygujących i duplikatów tych dokumentów w formie elektronicznej na podany przez 
Użytkownika (Najemcę) adres mailowy (to jest na adres mailowy podany w toku rezerwacji). Jednocześnie Użytkownik 
(Najemca) oświadcza, że będzie odbierał powyższe faktury elektroniczne pod podanym przez siebie adresem e-mail. 

§ 4 Warunki reklamacji

1. Wynajmujący ma obowiązek dostarczyć Najemcy usługi i  rzeczy bez wad. Wynajmujący jest odpowiedzialna wobec 
Nabywca (Najemcy), jeżeli sprzedany w ramach usług dodatkowych towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), 
zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Wynajmujący odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w 
chwili przejścia niebezpieczeństwa na Nabywcę (Najemcę) lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej 
samej chwili, które zostały stwierdzone przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Nabywcy (Najemcy).

2. Wynajmujący w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego ustosunkuje się 
do reklamacji  i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Wynajmującego Nabywca (Najemca) powinien dostarczyć reklamowany 
produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) od Wynajmującego oraz opisem reklamacji.  
Reklamacja należy złożyć do Wynajmującego. 

4. Wynajmujący rozstrzygając reklamacje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz biorąc pod uwagę 
żądania Nabywcy (Najemcy) wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na 
możliwość złożenia przez Nabywcę (Najemcę) oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. W przypadku gdy wada stanowiąca podstawę reklamacji nie będzie wadą nieistotną, w 
razie braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub w sytuacji gdy produkt był już naprawiany lub 
wymieniany Wynajmujący zwróci Nabywcy (Najemcy) należność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Nabywca ( Najemca) nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub 
gospodarczą (Nabywca nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej 
mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Wynajmującego  z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów 
ogranicza się do kwoty, jaką Nabywca zapłacił za nabycie danego produktu.

6. Działając na podstawie art. 14 ust 1 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 
524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz 
zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach 
konsumenckich) uprzejmie informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Komisja Europejska 
udostępniła platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na 
szczeblu unijnym (platformę ODR).

§ 5 Warunki gwarancji

1. Produkty sprzedawane przez Wynajmującego mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź 
dystrybutora. Wynajmujący nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu 
gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.



2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Nabywca może reklamować produkt 
posiadający wady:  

a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Nabywca reklamuje produkt 
bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), zgodnie z informacjami zamieszczonymi w karcie 
gwarancyjnej;  

b) korzystając z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi – w takim przypadku należy złożyć reklamację 
stosownie do postanowień § 4  Regulaminu.

§ 6 Odstąpienie od umowy

1. Najemca ( Nabywca) będący konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 (czternastu) 
dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów,  z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 
7 poniżej. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

• od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu);

• od daty otrzymania przez konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest 
realizowane w częściach.

• od daty zawarcia umowy – w razie umów innych niż umowa , w wykonaniu której Wynajmujący wydaje rzecz, będąc 
zobowiązaną do przeniesienia jej własności (tj. umów innych niż sprzedaży produktów).

2. Konsument, który za pośrednictwem strony Internetowego Najmu FotoLustro zlecił Wynajmującemu realizacje 
usługi oraz zgłosił żądanie by rozpoczęcie wykonywania usług nastąpiło przed upływem wskazanego w ust. 1 powyżej 
terminu do odstąpienia od umowy, a następnie, po zgłoszeniu żądania wykonuje prawo odstąpienia od umowy - ma 
obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. 

3. Konsument, który wyraził zgodę na rozpoczęcie wykonywania umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie 
są zapisane na nośniku materialnym, i na spełnienie świadczenia przed upływem terminu odstąpienia od umowy 
wskazanego w  ust. 1 powyżej traci prawo do odstąpienia od umowy, chyba że Wynajmujący nie dostarczył mu 
informacji o udzielonej przez niego zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę 
prawa odstąpienia od umowy.

4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy 
z dnia 30 maja  2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został 
poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo 
odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje 
kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta 
lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności 
do użycia;



e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu 
opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie 
zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają 
nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy 
sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na 
rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub 
konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub 
dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od 
umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane 
w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu 
samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub 
kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia 
rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu 
go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

5. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 1 powyżej wymaga złożenia oświadczenia w terminie wskazanym w ust. 
1 powyżej (Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia znajdującego się w załączniku nr 1 do niniejszego 
Regulaminu). Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

6. W przypadku wykonania prawa do odstąpienia od umowy Konsument  zobowiązany jest do zwrotu Wynajmującemu 
produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jego cech 
i funkcjonowania. Wynajmujący zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta  należność zgodnie z 
postanowieniami Regulaminu.  

7. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi 
odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający 
poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, jego cech lub funkcjonowania. Wynajmujący nie jest zobowiązana 
zwracać Konsumentowi dodatkowych kosztów wynikających z faktu wyboru przez Konsumenta sposobu dostarczenia 
rzeczy innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Wynajmującego. Kwota zwrotu kosztów 
dostarczenia rzeczy do Klienta określana będzie przez Wynajmującego w procesie realizacji przez Konsumenta prawa 
odstąpienia od umowy jako „zwrot za transport”. 

8. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić Wynajmującemu produkt lub produkty których dotyczy 
odstąpienie, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. 



§ 7 Dane osobowe

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)( RODO) (tekst : Dz. 
Urz. UE z 2016r., L 119, s.1 ) Wynajmujący informuję, że jest Administratorem przetwarzanych danych osobowych 
w związku z wykonaniem niniejszej umowy. Prawem osoby fizycznej, której dane osobowe są przetwarzane jest   
skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: biuro@magicznefotolustro.com.pl lub telefonując pod numer: 
+48 606-757-316.

2. Przetwarzanie danych osobowych w wykonaniu niniejszej umowy dokonuje się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. 
b RODO. Prawem osoby, której dane osobowe są przetwarzane jest :

• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

• prawo do usunięcia danych,

• ograniczenia przetwarzania danych,

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

• prawo do przenoszenia danych,

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego

•  właściwego organu nadzorczego,

• prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

3. Ewentualny sprzeciw wobec przetwarzania danych spowoduje niemożność prowadzenia korespondencji e-mailowej. 
W takim przypadku możliwa będzie jedynie korespondencja tradycyjna lub kontakt osobisty.

 
§ 8 Przerwy techniczne

 

1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do strony Internetowego Najmu FotoLustro  
spowodowany czynnikami o charakterze siły wyższej. 

2. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do strony Internetowego Najmu FotoLustro  spowodowanych 
jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Strony 
internetowej. Jednocześnie Wynajmujący zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy 
odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

§ 9 Polityka cookies

1. Strona internetowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach 
cookies. 

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są 



w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze strony Internetowego Najmu FotoLustro. 
Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu 
końcowym oraz unikalny numer.

3. Pliki cookies w szczególności wykorzystywane są w celu:  

a) dostosowania zawartości strony Internetowego Najmu FotoLustro do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji 
korzystania z niej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić 
stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; 

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony Internetowego 
Najmu FotoLustro. 

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) 
domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

5. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich 
przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu 
poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w 
szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź 
informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i 
sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez 
współpracujących z Wynajmującym reklamodawców oraz partnerów.

7. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, 
której używa.

8. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie Internetowego 
Najmu FotoLustro.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronie Internetowego Najmu FotoLustro nie stanowią oferty w rozumieniu 
kodeksu cywilnego.

2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu 
cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja  2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity : Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

3. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Internetowego Najmu FotoLustro  używane są w celach 
identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy- Prawo własności przemysłowej 
(tekst :Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117).

4. Ewentualne spory powstałe między Użytkownikiem ( Najemcą, Nabywcą) niebędącym konsumentem w rozumieniu 
przepisów Kodeksu cywilnego a Wynajmującym rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby 
Wynajmującego.

5. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i 
organizacyjnych, takich jak : zmiana przepisów prawa, pojawienie się nowych technologii i systemów informatycznych 
wymuszających zmianę zasad funkcjonowania strony Internetowego Najmu FotoLustro, prawomocny wyrok 
sądu, decyzja administracyjna, siła wyższa. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez 
Wynajmującego, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Internetowego Najmu FotoLustro 
zmienionego Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie powodują naruszenia praw nabytych, co w szczególności oznacza, iż 
zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.10.2018 r.


