REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRON
MYPHOTOGENICA.COM ORAZ
PHOTOGENICA.CONTENT-UPLOAD.COM
Niniejszy regulamin korzystania („Regulamin”) ze stron myphotogenica.com oraz photogenica.contentupload.com („Strona”) wiąże osobę, która rejestruje się na Stronie („Użytkownik”) oraz Photogenica Sp.
z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Zbocze 16 (Licencjobiorca). Licencjobiorca jest równocześnie
administratorem Strony oraz administratorem danych osobowych („Administrator”). Poprzez założenie
konta na Stronie Użytkownik akceptuje warunki Regulaminu oraz warunki umowy Photogenica z Twórcą
(„Umowa z Twórcą”). Niewyrażenie zgody na stosowanie się do warunków Regulaminu lub brak
akceptacji warunków Umowy z Twórcą powoduje, że osoba, która nie akceptuje postanowień tych
dokumentów nie może korzystać ze Strony.
1. Przeznaczenie Strony i założenie konta
A. Użytkownik rejestruje się na Stronie w celu umieszczania na serwerach Licencjobiorcy utworów
fotograficznych, graficznych, filmowych, muzycznych i innych („Utwory”), które - po weryfikacji
przez Licencjobiorcę - będą przedmiotem Umowy z Twórcą. Użytkownik może również zamieszczać
skany dokumentów („Dokumenty”), które dotyczą umieszczanych na Stronie Utworów.
B. Strona służy wyłącznie do tymczasowego przechowywania i przetwarzania plików oraz w celu
podjęcia decyzji co do akceptacji Utworów. Pliki Utworów zaakceptowanych zostaną przemieszczone
na inne serwery Licencjobiorcy, pliki Utworów nie zaakceptowanych zostaną usunięte. Strona nie ma
zadania pełnić roli pamięci zapasowej (dysku zapasowego) lub systemu zarządzania zasobami.
Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie kopii własnych danych oraz wszelkich Utworów,
które zamieszcza na Stronie, zaś Administrator nie udziela żadnych zapewnień lub gwarancji, że
Utwory Użytkownika zamieszczone przez Użytkownika będą dostępne na Stronie.
C. Użytkownik może uzyskać trzy poziomy dostępu do konta:
a. wstępny - z możliwością umieszczenia do 100 plików Utworów oraz do 200 plików Dokumentów
b. standardowy - z możliwością umieszczenia do 5 000 plików Utworów oraz do 10 000 plików
Dokumentów
c. zaawansowany - z możliwością umieszczenia nieograniczonej liczby plików Utworów bądź
Dokumentów
Poziom dostępu może być zmieniony w każdej chwili według wyłącznego uznania Administratora.
D. Korzystanie ze Strony jest bezpłatne. Rozliczenia finansowe pomiędzy Użytkownikiem
a Licencjobiorcą, opisane w Umowie z Twórcą, dotyczą licencjonowania zaakceptowanych Utworów,
a nie korzystania ze Strony.
E. Użytkownik zobowiązuje się korzystać ze Strony poprzez wprowadzenie danych do logowania
zdefiniowanych przez Użytkownika w procesie rejestracji lub nadanych przez Administratora.
Użytkownik Strony jest zobowiązany do zachowania w poufności swych danych do logowania,
w szczególności do nieudostępniania tych informacji osobom trzecim w celu wejścia na Stronę.
Użytkownik jest zobowiązany poinformować Administratora o nieupoważnionym dostępie do jego
konta bądź konieczności aktualizacji lub usunięcia konta. Użytkownik, który podejrzewa, że ktoś
podszywa się pod niego powinien niezwłocznie skontaktować się z Administratorem.
F. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdemu Użytkownikowi Strony przysługuje prawo
wglądu do swoich danych, jak również do ich poprawiania i usunięcia (zakładka "My profile”). Dane
osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.
G. Rejestrując się na Stronie Użytkownik jest zobowiązany podać prawdziwe i dokładne dane. Dane
podane na formularzu rejestracji zostaną wykorzystane do ewentualnego zawarcia Umowy z Twórcą.

Użytkownik nie może posługiwać się fałszywym adresem e-mailowym, podszywać się pod inną osobę
lub podmiot lub w inny sposób wprowadzać w błąd, co do pochodzenia Utworów lub treści
zamieszczanych przez Użytkownika na Stronie.
H. Wysłanie przez Użytkownika Strony wypełnionego formularza rejestracji (kliknięcie przycisku
"Submit" umieszczonego pod formularzem rejestracji) jest równoznaczne z:
a. potwierdzeniem przez Użytkownika autentyczności i zgodności ze stanem faktycznym danych
wpisanych na formularzu rejestracji,
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 Strony (np. weryfikacja Utworów, zawarcie Umowy
z Twórcą) oraz w celach statystycznych i marketingowych przez Administratora, zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 1997 nr 133, poz. 883
z późniejszymi. zmianami).
I. Administrator zastrzega sobie prawo do ujawnienia wszelkich informacji, w tym danych
rejestracyjnych, jeśli tak stanowi obowiązujące prawo, lub na życzenie uprawnionych władz.
J. Administrator może usunąć konto w każdym czasie, w szczególności, gdy:
a. zamieszczone na koncie Utwory nie zostały zaakceptowane i Użytkownik nie otrzyma oferty
zawarcia Umowy z Twórcą.
b. Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu
c. Użytkownik narusza prawa własności intelektualnej osób trzecich
2. Zamieszczanie i usuwanie Utworów
A. Użytkownik oświadcza, że jest wyłącznym twórcą wszystkich zamieszczanych na Stronie Utworów
oraz, że jego autorskie prawa majątkowe nie zostały ograniczone w sposób uniemożliwiający
zawarcie Umowy z Twórcą. W przypadku, gdy Użytkownik zamieszcza Utwory, których twórcami są
osoby trzecie, Użytkownik oświadcza, że jest należycie uprawniony przez twórców, w zakresie
autorskich praw majątkowych, do zawarcia umowy z Licencjobiorcą.
B. Zamieszczając Utwory na stronach, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że:
a. Utwory są oryginalne i nie naruszają praw autorskich, praw do prywatności, praw do wizerunku,
ani dóbr osobistych jakichkolwiek osób trzecich;
b. Utwory nie zawierają treści pornograficznych lub obscenicznych ani nie zniesławiają osób trzecich;
c. Utwory nie zawierają nielegalnych treści i nie propagują nielegalnych działań; oraz
d. Utwory nie zawierają treści szkalujących lub atakujących osoby trzecie ze względu na ich rasę,
przekonania religijne, pochodzenie lub orientację seksualną.
e. Utwory nie zawierają wirusów komputerowych
C. Użytkownik rozumie i akceptuje, że zamieszczenie plików na Stronie jest równoznaczne
z włączeniem Utworów, których pliki zamieszczono, do Umowy z Twórcą, oraz z udzieleniem
Licencjobiorcy licencji na korzystanie z Utworów na wszystkich polach eksploatacji opisanych
w Umowie z Twórcą. Dla uniknięcia wątpliwości zaznacza się, że Użytkownik zachowuje autorskie
prawa majątkowe do zamieszczonych Utworów.
D. W przypadku, gdy Użytkownik zamieszcza pliki przed zawarciem Umowy z Twórcą, w celu
weryfikacji Utworów przez Licencjobiorcę, Utwory takie będą mogły być wykorzystane przez
Licencjobiorcę jedynie na potrzeby wewnętrznej oceny, czy spełniają one wymagania Licencjobiorcy.
W przypadku pozytywnej weryfikacji Licencjobiorca nabywa prawo do korzystania z takich
Utworów na wszystkich polach eksploatacji opisanych w Umowie z Twórcą, w chwili zawarcia
Umowy z Twórcą.

E. Użytkownik może zamieszczać pliki w określonych formatach. Wskazówki dotyczące aktualnie
akceptowanych formatów znajdują się w zakładce „File upload”. Użytkownik nie może podejmować
prób zamieszczenia plików w formatach innych niż aktualnie akceptowane lub zmieniać rozszerzenia
plików z nieakceptowanych na akceptowane w celu podjęcia prób zamieszczenia niedozwolonych
plików.
F. Administrator może usunąć wybrane lub wszystkie pliki Utworów w każdym czasie, w szczególności
pliki tych Utworów, które nie zostały przez Licencjobiorcę zaakceptowane. Administrator może
zachować kopie Utworów Użytkownika do celów archiwalnych oraz dla celów prowadzenia statystyk
i historii konta Użytkownika.
G. Licencjobiorca ma prawo oznakowania zamieszczonych Utworów widocznym lub niewidocznym
znakiem wodnym, jak również ma prawo do znakowania Utworów przy użyciu cyfrowych systemów
zarządzania prawami (DRM – Digital Rights Management).
3. Zamieszczanie i edycja treści
A. Użytkownik może zamieszczać tytuły, opisy, słowa kluczowe, znaczniki oraz inne informacje
opisujące Utwory.
B. Zamieszczając treści na Stronach, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że
a. informacje są sprawdzone, prawdziwe i poprawne
b. nie zostały pominięte informacje mające istotny wpływ na dalsze licencjonowanie Utworu,
w szczególności informacje dotyczące:
- zgody osoby sportretowanej na korzystanie z wizerunku (Model Release),
- zgody właścicieli praw na korzystanie z wizerunku obiektów (Property Release),
- określenia czy charakter Utworu jest reporterski czy nie (News content)
- określenia czy Utwór jest przeznaczony do zastosowań reklamowych, prasowych czy też
obydwu (Content audience).
c. zamieszczane treści nie zawierają odnośników (linków) do zasobów innych stron internetowych
d. zamieszczane treści nie są nielegalne, obsceniczne, zastraszające, zniesławiające, naruszające
czyjąś prywatność, czyjeś prawa autorskie i w żaden sposób szkodliwe lub niewłaściwe dla osób
trzecich
C. Licencjobiorca zachowuje prawo do edycji treści zamieszczonych przez Użytkownika,
z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do Utworów oznaczonych przez Użytkownika jako reporterskie,
Licencjobiorca nie może zmieniać znaczenia tytułów, opisów, słów kluczowych oraz znaczników
przypisanych przez Użytkownika.
4. Ograniczenie odpowiedzialności
A. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa właściwego, Administrator zezwala
Użytkownikowi na korzystanie ze Strony w stanie "takim, jakim jest", bez udzielania gwarancji i
rękojmi ani żadnego rodzaju zapewnień. Użytkownik rozumie i akceptuje, że korzystanie ze Strony
odbywa się wyłącznie na jego własne ryzyko.
B. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty lub szkody wynikłe wskutek przerw
w funkcjonowaniu Strony. Administrator nie udziela zapewnień ani gwarancji nieprzerwanej
dostępności Strony.
C. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia przez Użytkownika hasła
dostępu do Strony osobom trzecim, niezależnie od przyczyny ujawnienia.

D. Mając na względzie powyższe, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa
właściwego, Użytkownik nieodwołalnie zrzeka się oraz bezwarunkowo zwalnia oraz rezygnuje
z wszelkich roszczeń, żądań, odszkodowań, w tym z tytułu szkód wtórnych, jakiegokolwiek rodzaju,
znanych i nieznanych, jakie Użytkownik mógłby podnieść wobec Administratora w związku
z jakimkolwiek korzystaniem lub w wyniku jakiegokolwiek korzystania ze Strony.
5. Działania niedozwolone
A. Następujące działania stanowią naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu i mogą prowadzić
do niezwłocznego zamknięcia konta lub zawieszenia uprawnień do korzystania z konta, a także do
wniesienia roszczeń odszkodowawczych przez Administratora. Zabronione jest:
a. dodawanie tzw. głębokich odniesień (deep links) do innych stron, stosowanie oprogramowania, lub
jakiegokolwiek automatycznego urządzenia, technologii, lub algorytmów badających treść,
przeszukujących lub monitorujących Stronę i/lub odzyskiwanie lub kopiowanie Utworów bądź
powiązanych informacji,
b. naruszanie technicznych zabezpieczeń Strony, lub omijanie innych środków zastosowanych w celu
zapobieżenia bądź ograniczenia dostępu do Strony lub Utworów poprzez włamywanie się (hacking)
lub stosowanie innych metod,
c. kopiowanie elementów Strony,
d. sprawdzanie, skanowanie lub testowanie poziomu zabezpieczeń Strony lub utrzymującej ją sieci,
lub wyszukiwanie informacji na temat odwiedzających Stronę lub danych osobowych innych
Użytkowników Strony,
e. stosowanie jakichkolwiek urządzeń, oprogramowań lub procedur, które mogłyby zakłócać
prawidłowe funkcjonowanie Strony lub jakiekolwiek transakcje wykonywane poprzez Stronę,
f. korzystanie ze Strony lub Utworów dla osiągania nielegalnych celów lub w celu wsparcia
nielegalnych działań. Administrator zastrzega sobie prawo do współpracy z odpowiednimi
władzami oraz/lub poszkodowanymi osobami trzecimi w toku śledztwa dotyczącego podejrzeń
o przestępstwo lub naruszenie,
g. skrzywdzenie lub usiłowanie skrzywdzenia osób nieletnich, w tym, w związku z pornografią
dziecięcą,
h. przekazywanie jakichkolwiek treści (poprzez upload, zamieszczanie lub w inny sposób), które
zastraszają, bądź zachęcają do wyrządzenia krzywdy fizycznej lub niszczenia mienia lub nękają
osoby trzecie,
i. wykorzystywanie Stron do celów komercyjnych, w tym składanie ofert sprzedaży lub dokonywanie
sprzedaży produktów lub usług poprzez Stronę,
j. dodawanie, usuwanie lub zmienianie identyfikujących, sieciowych informacji nagłówkowych
z zamiarem oszustwa lub wprowadzenia w błąd lub podejmowanie próby podawania się za inną
osobę przy użyciu fałszywych nagłówków lub innych informacji identyfikacyjnych,
k. wchodzenie, lub próby wejścia na cudze konta, penetrowanie lub próby penetrowania środków
zabezpieczających stosowanych przez Administratora inne podmioty, oprogramowania lub
hardware’u, elektronicznych systemów komunikacji, lub systemów telekomunikacyjnych,
niezależnie od tego, czy takie poczynania lub usiłowania spowodują zniszczenie lub utratę danych,

l. przesyłanie jakichkolwiek treści (poprzez upload, zamieszczenie lub w inny sposób), które
naruszają jakiekolwiek prawa autorskie, prawa do znaku towarowego, patentu, tajemnice handlowe
bądź jakiekolwiek inne prawa majątkowe jakiegokolwiek podmiotu trzeciego, w tym poprzez
niedozwolone kopiowanie materiałów chronionych prawem autorskim, digitalizacja
i rozpowszechnianie fotografii z czasopism, książek lub innych źródeł chronionych prawem
autorskim oraz nielegalne przesyłanie oprogramowania chronionego prawem autorskim,
m. gromadzenie bądź próby gromadzenia informacji o danych osobowych osób trzecich bez ich
wiedzy i zgody w pogwałceniu obowiązujących przepisów,
n. wykonywanie czynności które niekorzystnie oddziałują na możliwość korzystania przez inne osoby
ze Strony lub z Internetu, w tym ataki typu DOS (denial of service) przypuszczane na inny system
w sieci lub indywidualnego użytkownika; zabrania się zakłócania lub przerywania działania innych
sieciowych użytkowników, usług lub infrastruktury bądź sprzętu;
o. każde świadome podanie nieprawdziwych informacji lub wprowadzające w błąd oświadczenie,
wydane z zamiarem podjęcia działania przez osobę je otrzymującą,
p. celowe rozpowszechnianie oprogramowania, które usiłuje spowodować oraz/lub powoduje szkodę,
nękanie lub utrudnienia dla osób, danych oraz/lub systemów komputerowych lub wykorzystywanie
oprogramowania lub jakiegokolwiek narzędzia, takiego jak pinging, tj. narzędzia automatycznie
wysyłającego informację do serwera o tym, że Użytkownik umieścił nowe Utwory na stronie,
w celu zwrócenia na nie uwagi innych użytkowników, podczas gdy faktycznie żadne nowe Utwory
nie zostały udostępnione,
q. odsprzedawanie lub udostępnianie niezabezpieczonego dostępu do usług lub zasobów Strony.
6. Ograniczenie dostępu
A. Użytkownik oświadcza, że nie będzie próbował dostać się do zastrzeżonych obszarów systemów
komputerowych Administratora lub wykonywał funkcji, co do których Użytkownik nie jest
upoważniony stosownie do niniejszego Regulaminu. Administrator ma prawo, bez uprzedzenia,
czasowo bądź na stałe zawiesić dostęp Użytkownika do Strony i Utworów, dezaktywując jego konto
lub hasło, jeśli zaistniały uzasadnione podejrzenia, że Użytkownik posługuje się swoim kontem lub
hasłem, by uzyskać nieuprawniony dostęp do innych systemów lub informacji, lub wykorzystuje
konto lub hasło w jakikolwiek niewłaściwy sposób. Takie zawieszenie dostępu będzie trwać tak
długo, ile to konieczne, by dokładnie zbadać taką zawieszoną aktywność.
B. Administrator może wypowiedzieć Umowę, do której stosuje się niniejszy Regulamin niezwłocznie
i bez uprzedzenia, jeśli zostanie stwierdzone, że Użytkownik dopuścił się jakiegokolwiek
nieuprawnionego działania, bądź jeśli zachodzi nietypowa aktywność nie pozwalająca się racjonalnie
wytłumaczyć.
7. Powiadomienie o naruszeniu praw autorskich
A. Jeśli Użytkownik podejrzewa, że jego Utwory zostały wykorzystane lub skopiowane w sposób
stanowiący naruszenie praw autorskich, i naruszenie takie zostało ujawnione na Stronie, proszony jest
o nadesłanie do Administratora pocztą elektroniczną lub tradycyjną noty powiadamiającej o takim
naruszeniu, zawierającej:
a. opis utworu(ów), co do których istnieje podejrzenie o naruszeniu,
b. wskazanie miejsca na Stronie gdzie zostały zamieszczone treści, co do których istnieje podejrzenie
o naruszeniu,
c. dane potrzebne do nawiązania przez Administratora kontaktu z osobą zgłaszającą takie naruszenie,
takie jak: adres, numer telefonu, e-mail,

d. oświadczenie, w którym osoba zgłaszająca naruszenie, działając w dobrej wierze potwierdza, że
wykorzystanie zidentyfikowanych utworów odbywa się bez zgody właścicieli praw autorskich, ich
pełnomocników i nie jest w inny sposób dozwolony przez prawo,
e. oświadczenie, w którym osoba zgłaszająca naruszenie potwierdza zgodność podawanych
informacji ze stanem faktycznym oraz, pod rygorem poniesienia odpowiedzialności za podanie
nieprawdziwych informacji potwierdza, że jest właścicielem praw autorskich lub osobą
upoważnioną do występowania w imieniu właściciela tychże praw,
f. podpis właściciela praw autorskich lub jego pełnomocnika.
8. Prawo właściwe / Jurysdykcja / Honorarium z tytułu obsługi prawnej
A. Jakiekolwiek spory dotyczące niniejszego Regulaminu będą podlegać rozstrzygnięciu według prawa
polskiego. Użytkownik oraz Administrator uzgadniają wyłączną właściwość sądów z siedzibą w
Polsce, w Warszawie, bez względu reguły prawa kolizyjnego. Niniejszy Regulamin nie podlega
Konwencji ONZ dotyczącej Umów Międzynarodowej Sprzedaży Towarów, której to zastosowanie
zostaje wyraźnie wyłączone.
B. Wszelkie dokumenty związane z Regulaminem, w tym zawiadomienia, będą sporządzane w języku
polskim, jeśli Użytkownik zaakceptował polską wersję językową niniejszego Regulaminu.
C. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek sporu pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem,
Administrator będzie uprawniony do otrzymania od Użytkownika zwrotu poniesionych przez
Administratora, uzasadnionych honorariów prawników, kosztów sporządzenia ekspertyz prawnych
oraz innych wydatków z tytułu obsługi prawnej.
9. Postanowienia różne
A. Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść oraz
akceptuje jego postanowienia. Niniejszy Regulamin wraz z Umową z Twórca stanowią łącznie całość
ustaleń między Użytkownikiem a Administratorem w odniesieniu do jej przedmiotu i zastępują
wszelkie uprzednie lub bieżące ustalenia.
B. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają wyraźnej zgody osoby uprawnionej do
reprezentacji Administratora pod rygorem nieważności, przy czym żadne zamówienie lub podobny
dokument wystawiony przez Użytkownika nie może zmienić niniejszego Regulaminu nawet, jeśli
zostanie podpisany przez Administratora.
C. W przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu za nieważne lub niewykonalne
pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają ważne i wykonalne. Intencją Użytkownika oraz
Administratora jest wykonywanie postanowień Regulaminu w maksymalnym zakresie
dopuszczalnym przez obowiązujące prawo. Użytkownik oraz Administrator uzgadniają, że
w przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia za niewykonalne, nieważne lub w inny sposób
prawnie wadliwe Regulamin zostanie zmieniony w stopniu koniecznym dla jego należytego
wykonania w sposób możliwie najbardziej odzwierciedlający początkowe intencje Regulaminu.
D. Niniejszy Regulamin będzie wiązać Administratora i Użytkownika, ich następców prawnych
i cesjonariuszy, przy czym przeniesienie przez Użytkownika praw lub obowiązków wynikających
z Regulaminu na jakąkolwiek osobę trzecią wymaga uprzedniej pisemnej zgody Administratora.

