UMOWA NR

MFL/……../……../……..

Zawarta w Dąbrowie Górniczej w dniu …………………..,
pomiędzy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….....
zwaną/ym dalej w treści umowy jako „Najemca”,
a
SO-FRESH Magdalena Lipczyk-Żak z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 10, legitymującą się numerem
NIP: 6291885927 oraz numerem REGON: 240338931, adres poczty: biuro@magicznefotolustro.com.pl zwaną dalej w
treści umowy jako „Wynajmujący”, zaś Najemca i Wynajmujący zwani są dalej łącznie „Stronami”, osobno zaś każda z nich
„Stroną”, o treści następującej.

§1
1.

Zgodnie z niniejsza umową Wynajmujący zobowiązuje się wobec Najemcy do oddania do używania przez czas
określony FotoLustro oraz do opcjonalnego wykonania usług dodatkowych – o ile zostały one przez Najemcę
zamówione, a Najemca do zapłaty na rzecz Wynajmującego umówionego czynszu najmu oraz ewentualnego
wynagrodzenia za dodatkowo wykonane usługi.

2.

Niniejszy dokument stanowi potwierdzenie warunków zawartej w dniu ……………..…….. na odległość umowy najmu
FotoLustro oraz o świadczenie dodatkowych usług na następujących szczegółowych warunkach :
a) FotoLustro to zautomatyzowane bezobsługowe urządzenie do wykonywania zdjęć w formacie 15x10 cm (1szt4 zdjęcia na formacie) lub 5x 15 cm (2szt – 4 zdjęcia na formacie) oraz ich wydruku w czasie do 30 sekund od
momentu wykonania zdjęcia
b) FotoLustro zostanie dostarczone do miejsca :….............................................….……………………………............................................;
c) FotoLustro zostanie dostarczone w dniu : ………………………………….…………………………..…........................................................;
d) FotoLustro będzie gotowe do rozpoczęcia pracy o godzinie: ……………..…….. i pozostawać będzie do dyspozycji
Najemcy przez okres: ……………..…….. godzin.
CENY PAKIETÓW :
- PAKIET 2 GODZINY: 1050 ZŁ BRUTTO
- PAKIET 3 GODZINY: 1250 ZŁ BRUTTO
- PAKIET 4 GODZINY: 1450 ZŁ BRUTTO
- PAKIET SPECJALNY: ........………. ZŁ BRUTTO

e) Wynajmujący zobowiązuje się do wykonania na rzecz Najemcy następujących usług dodatkowych ((*)
niepotrzebne skreślić) :
- dostarczenie FotoLustro poza obszar zawarty w zakupionym pakiecie (cena brutto : 1,00 zł/km)
ILOŚĆ KILOMETRÓW DO MIEJSCA DOSTARCZENIA FOTOLUSTRA POMNIEJSZONA O ILOŚĆ KILOMETRÓW
ZAWARTYCH W ZAKUPIONYM PAKIECIE: ………………………………………………………..
- Albumu pamiątkowy przeznaczony do wklejania zdjęć (jeśli nie jest zawarty w pakiecie) - cena brutto : 150 zł;
- Bordery (jeśli nie są zawarte w pakiecie) – cena brutto 200 złDodatkowe USB z wszystkimi zdjęciami z imprezy –
cena brutto 50zł;
- dodatkowa godzina pracy FotoLustro - cena brutto: 200 zł /za 1 godzinę;
- dostawa gadżetów tematycznych (cena do uzgodnienia);
f) Łączna kwota należnego Wynajmującemu wynagrodzenia ( całkowity czynsz najmu + wynagrodzenie za usługi
dodatkowe -jeśli takie zostaną zamówione) wynosi kwotę : ………………………. zł brutto
g) Po zarachowaniu zaliczki wpłaconej przez Najemcą wraz z rezerwacją do dnia poprzedzającego dzień dostarczenia
FotoLustro do miejsca wynajmu Najemca zobowiązany jest zapłacić Wynajmującemu pozostałą, a nie zapłaconą
część wynagrodzenia, tj. : …………………………… zł, z tym zastrzeżeniem, że w razie braku zapłaty w terminie opisanym
powyżej Wynajmujący wolny będzie od wykonania ciążących na nim wzajemnych obowiązków umownych.
h) Zapłata nie opłaconej część wynagrodzenia dokonana zostanie na ten sam rachunek bankowy Wynajmującego, na
który zapłacona została zaliczka tj.: Bank PKO BP nr rachunku:
16 1020 2498 0000 8102 0633 6418
i) Zdjęcia po zakończeniu imprezy zostaną przekazane w formie elektronicznej na nośniku USB.

§2
1.

Najemca będący Konsumentem może odstąpić od umowy w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez
podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 2 poniżej. Bieg terminu
do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od daty zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia
oświadczenia w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim ( Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia
znajdującego się w załączniku nr 1 do Regulaminu Najmu FotoLustro).Do zachowania terminu wystarczające jest
wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2.

Najemca będący Konsumentem , który zlecił realizacje usługi oraz zgłosił żądanie by rozpoczęcie wykonywania
usług nastąpiło przed upływem wskazanego ust. 1 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
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)( dalej : 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: +48 606-757316. 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.
Ewentualny sprzeciw wobec przetwarzania danych spowoduje niemożność prowadzenia korespondencji e-mailowej.
W takim przypadku możliwa będzie jedynie korespondencja tradycyjna lub kontakt osobisty

§4
1.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnego oświadczenia woli obu Stron w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.

§5
1.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. Umowę
sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

WYNAJMUJĄCY:

NAJEMCA:

.............................................................................
( imię i nazwisko konsumenta(-ów) )

.............................................................................
( miejscowość, data)

.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
( adres konsumenta(-ów )

FORMULARZ
OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Do: SO-FRESH Magdalena Lipczyk-Żak, ul. Graniczna 10, 41-300 Dąbrowa Górnicza. biuro@magicznefotolustro.com.pl

–Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy najmu FotoLustro
nr MFL/……/……../……. z dnia ……………………………………………… .

.............................................................................
( data i podpis konsumenta(-ów) )

