REGULAMIN SERWISU z dnia 1 sierpnia 2016 roku
Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego Fitfot.pl
oraz usług oferowanych za jego pośrednictwem.

1. DEFINICJE
1.1.

Fitfot – serwis prowadzony przez Fitfot Sp. z o.o., ul. Grzybowska 87, 00-844
Warszawa, KRS: 000626854, NIP: 527-277-41-90, REGON: 364909910.

1.2.

Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Fitfot prowadzi serwis
internetowy działający w domenie Fitfot.pl

1.3.

Użytkownik – oznacza każdą osobę korzystającą w jakikolwiek sposób z
Serwisu, w szczególności podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem,
Polityką Prywatności i Cookies oraz przepisami prawa mogą być świadczone
usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa o
świadczenie usług drogą elektroniczną. Użytkownik może być sprzedającym lub
kupującym.

1.4.

Kupujący – Użytkownik kupujący Zdjęcia w ramach Fitfot.

1.5.

Sprzedający – Użytkownik oferujący Zdjęcia do sprzedaży w ramach Fitfot.

1.6.

Transakcja – procedura zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Użytkownikami
Serwisu – Kupującym i Sprzedającym, którego przedmiotem są zamieszczane na
Serwisie przez Sprzedającego zdjęcia.

1.7.

Rejestracja- procedura zakładania Konta.

1.8.

Konto – prowadzone przez Fitfot dla każdego Użytkownika pod wybraną przez
Użytkownika unikalną nazwą – loginem stanowiące zbiór danych Użytkownika i
informacji o jego aktywności w Serwisie.

1.9.

Prowizja – opłata pobierana od Użytkownika będącego Sprzedawcą, naliczana
od każdej transakcji przeprowadzanej za pośrednictwem Serwisu z innymi
Użytkownikami.

1.10. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności w formie plików
tekstowych,

zapisywane

na

dysku

komputera

Użytkownika

za

pomocą

przeglądarki internetowej. W plikach Cookies nie są gromadzone dane osobowe ,
lecz informacje takie jak: nazwa strony internetowej, z której pochodzą Cookies,
czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
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1.11. Polityka Prywatności i Cookies – Polityka Prywatności i Cookies Serwisu
Fitfot dostępna pod adresem https://fitfot.pl/strona/polityka-prywatnosci
1.12. Dane Osobowe – oznacza dane osobowe w rozumieniu ustawy o

ochronie

danych osobowych.
1.13. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 2135 z późn.
zm.).
1.14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).
1.15. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (Dz. U. poz. 827 z późn. zm.)

2.
2.1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Serwis prowadzi Fitfot Sp. z o.o., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, KRS:
000626854, NIP: 527-277-41-90, REGON: 364909910.

2.2.

Fitfot świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem,
Polityką Prywatności i Cookies oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3.

Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu
Fitfot w takiej formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści
Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługują się
Użytkownicy.

2.4.

Korzystanie z Serwisu oznacza zgodę na postanowienia Regulaminu i na Politykę
Prywatności i Cookies.

2.5.

Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Fitfot Sp. z o.o.
Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach
związanych z korzystaniem z Serwisu przez Fitfot zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.).
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych
z korzystaniem z Serwisu jest dobrowolne, przy czym stanowi warunek korzystania
z elementów Serwisu dostępnych wyłącznie po rejestracji i założeniu Konta. Zasady
ochrony danych osobowych Użytkowników i ich przetwarzania określa Polityka
Prywatności i Cookies.

2.6.

Użytkownikiem mogą być jedynie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i mają pełną
zdolność do czynności prawnych.
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2.7.

Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać Serwisu do celów niezgodnych z jego
przeznaczeniem lub działać na szkodę innych Użytkowników Serwisu. Użytkownik
zobowiązuje się również nie korzystać z Serwisu w sposób naruszający prawo,
postanowienia Regulaminu lub dobre obyczaje.

3.
3.1.

WARUNKI TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANA Z SERWISU
Do właściwego korzystania z Serwisu niezbędne jest spełnienie następujących
warunków technicznych:
a) Komputer z dostępem do Internetu
b) Aktualna, najnowsza wersja przeglądarki internetowej wspierająca protokół
HTTPS

3.2.

Fitfot nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia
techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a
które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.

4.
4.1.

REJESTRACJA UŻYTKOWNIKÓW
Użytkownik może korzystać z funkcjonalności Serwisu zakładając konto w Serwisie,
logując się do Serwisu poprzez konto Facebook, Google lub też dokonując transakcji
kupna jako Użytkownik niezalogowany, o którym mowa w podpunkcie 4.6 niniejszego
Regulaminu.

4.2.

Utworzenie i korzystanie z Konta w serwisie jest dobrowolne, przy czym utworzenie
Konta jest niezbędne do przeprowadzania Transakcji Sprzedaży, na zasadach
przedstawionych w niniejszym Regulaminie.

4.3.

W celu rejestracji w Serwisie (założenia konta Użytkownika) należy wypełnić
formularz rejestracji podając swój adres e-mail, imię i nazwisko, datę urodzenia, a
także login i hasło. Korzystanie z Serwisu jest możliwe po akceptacji regulaminu
Serwisu, wyrażeniu zgody

na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w

zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i
prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji
zamówień Klienta.
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4.4.

Po zarejestrowaniu się w Serwisie na adres e-mail Klienta podany w procesie
rejestracji przesłane zostanie potwierdzenie rejestracji w Serwisie razem z linkiem do
aktywacji. Użytkownik może korzystać ze swojego konta dopiero po jego aktywacji.

4.5.

W każdym momencie Użytkownik może uzupełnić dodatkowe dane dotyczące
swojego profilu, które usprawnią jego korzystanie z Serwisu.

4.6.

Transakcje

sprzedaży

mogą

przeprowadzać

tylko

zalogowani

Użytkownicy.

Użytkownik może natomiast dokonać Transakcji kupna również jako Użytkownik
niezalogowany,

jednakże

do

dokonania

wybranej

transakcji

konieczne

jest

uzupełnienie pól informacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia Transakcji.

5.

ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

5.1.

Pełną odpowiedzialność za korzystanie z Serwisu ponosi Użytkownik.

5.2.

Użytkownik ma prawo:
a) posiadania własnego konta w Serwisie,
b) dodawania, usuwania lub edytowania swoich danych, dokumentów, zdjęć za
pomocą funkcji dostarczanych przez Serwis,
c) przeglądania zdjęć i opinii innych Użytkowników,
d) dokonywania Transakcji za pośrednictwem Serwisu.

5.3.

Użytkownik Serwisu nie może kopiować, reprodukować, modyfikować danych
umieszczonych w Serwisie.

5.4.

W celu usunięcia konta Klienta z Serwisu należy kliknąć w ikonę „usuń konto” a
następnie potwierdzić chęć usunięcia konta poprzez kliknięcie w link usuwający
Konto, przesłany na podany przez Użytkownika adres mailowy.

5.5.

Zabrania się kopiowania, wykorzystywania i rozpowszechniania treści zamieszczanych
w Serwisie. W szczególności zabrania się kopiowania zdjęć zamieszanych przez innych
Użytkowników oraz innych elementów graficznych znajdujących się w Serwisie, jak
również treści dokumentów: Regulaminu, Polityki Prywatności i Cookies i pozostałych.

5.6.

Niedopuszczalne jest samodzielne umieszczanie przez Użytkowników na stronach
Serwisu przekazów reklamowych, w tym także reklam umieszczonych w postaci
wgrywanych zdjęć, w komentarzach, opisach, tagach i innych elementach Serwisu.
Złamanie powyższego zakazu będzie skutkowało natychmiastowym usunięciem Konta
i wszystkich jego treści.

5.7.

Użytkownik może samodzielnie usuwać umieszczone przez siebie Zdjęcia
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5.8.

Wypowiedź Użytkownika na Serwisie nie może:
a) zawierać informacji sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, obrażających
uczucia religijne
b) zawierać danych osobowych lub teleadresowych
c) zawierać odnośników do innych serwisów internetowych
d) zawierać odnośników do informacji zabronionych przez Regulamin
e) zawierać szkodliwej zawartości mogącej wpływać na stabilność działania Serwisu,
między innymi wirusów i ataków SQL injection
f) wprowadzać w błąd
g) naruszać praw patentowych, autorskich, tajemnic handlowych oraz innych praw
własności intelektualnej

5.9.

W serwisie mogą być zamieszczane zdjęcia w formacie JPG. Zdjęcie umieszczane na
Serwerze przez Użytkownika nie może mieć rozmiaru powyżej 4 MB. Jednorazowo
Użytkownik może wgrać na swoje konto maksymalnie 50 zdjęć. Pojemność Konta
wynosi 1 GB.

5.10. W momencie zamieszczenia jakiegokolwiek zdjęcia w serwisie, Użytkownik oświadcza,
że:
a) przysługują my autorskie prawa majątkowe do zamieszczanych w Serwisie zdjęć,
b) autorskie prawa majątkowe do zdjęć nie są w żaden sposób ograniczone ani
obciążone na rzecz osób trzecich,
c) przeniesienie

na

Kupującego

autorskich

praw

majątkowych

nie

narusza

jakichkolwiek praw osób trzecich,
d) zdjęcie nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad
współżycia społecznego oraz praw osób trzecich, w szczególności nie narusza
autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich, ich dóbr osobistych,
e) na

wypadek

jakichkolwiek

roszczeń

osób

trzecich

dotyczących

zdjęcia

zamieszczonego przez Użytkownika w Serwisie, Użytkownik, który zamieścił dane
zdjęcie, zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej przez Spółkę przez to,
że nie dotrzymał warunków wskazanych w punkcie d powyżej oraz zobowiązuje
się do przystąpienia do postępowania sądowego lub pozasądowego po stronie
Fitfot, na pierwsze pisemne wezwanie Fitfot.
5.11. Zamieszczając zdjęcie Użytkownik godzi się, aby zdjęcie widniało na Serwisie przez
nieograniczony czas do momentu jego usunięcia.
5.12. Fitfot ma prawo usunąć zdjęcie, które naruszy powszechnie obowiązujące przepisy
prawa,

prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach
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niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub
postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze usunięcia zdjęć zamieszczonych
przez

Użytkownika,

Użytkownik

zostanie

powiadomiony

na

adres

poczty

elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Serwisie.
5.13. Fitfot jest uprawniony do usunięcia konta Użytkownika, jeżeli jego działanie w ramach
Serwisu naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w
tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób
trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu.
5.14. Jeżeli zdjęcie zamieszczone w Serwisie narusza powszechnie obowiązujące przepisy
prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub regulamin, należy
poinformować o tym Serwis za pośrednictwem adresu mailowego: kontakt@fitfot.pl
wskazując adres internetowy, pod którym w Serwisie dostępne jest dane zdjęcie oraz
informując, na czym polega naruszenie.
5.15. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności,
która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym w
szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu lub jego elementy
techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest
wykorzystywanie Serwisu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w
szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Serwisu
jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp., zamieszczanie
w Serwisie zdjęć pornograficznych, propagujących faszyzm, nazizm, komunizm,
przemoc, obrażających uczucia religijne itp.

6.
6.1.

ZASADY PRZEPROWADZANIA TRANSAKCJI
Fitfot umożliwia Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży zdjęć na zasadach
określonych w niniejszym Regulaminie i w tym celu udostępnia swój Serwis. Fitfot nie
jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami. Fitfot nie gwarantuje
możliwości zawarcia i wykonania umowy sprzedaży przez Kupującego oraz
Sprzedającego.

6.2.

Przedmiotem jednorazowej umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Użytkownikami
może być jedno zdjęcie lub większa, nieograniczona liczba zdjęć.

6.3.

Sprzedający za pośrednictwem Serwisu może sprzedawać, a Kupujący może kupować
zdjęcia zamieszczane na Fitfot przez Sprzedającego.
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6.4.

W celu dokonania kupna zdjęcia, Kupujący wybiera zdjęcia, które chce kupić, a
następnie opłaca swój koszyk zakupów.

6.5.

Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za
pośrednictwem platformy płatności elektronicznych Przelewy24.

6.6.

Oprócz ceny za zdjęcia, Sprzedający nie może obciążyć Kupującego żadnymi
dodatkowymi kosztami.

6.7.

Cenę za zdjęcia ustala Sprzedający.

6.8.

Do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym i Kupującym dochodzi w
momencie potwierdzenia przez Kupującego zawarcia umowy z obowiązkiem zapłaty
ceny.

6.9.

O zawartych transakcjach sprzedaży Sprzedający jest informowany przez Fitfot w
przeciągu 48 godz. od jej zawarcia.

6.10. Zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od
zawartej umowy nie będzie przysługiwać Użytkownikowi, jeżeli łącznie zostaną
spełnione wszystkie następujące warunki:
a) umowa dotyczy dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na
nośniku materialnym,
b) spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy,
c) spełnienie świadczenia nastąpiło po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o
utracie prawa odstąpienia od umowy.

7.
7.1.

PROWIZJA
Usługi świadczone przez Fitfot są odpłatne, przy czym prowizją od sprzedaży
obciążany jest jedynie Sprzedający.

7.2.

Prowizja wynosi 40% od każdej sprzedaży.

7.3.

Opłaty i prowizje są naliczane na bieżąco i przedstawiane do zapłaty za kolejne
okresy rozliczeniowe, tj. za miesiąc.

7.4.

Faktura dla Sprzedawcy jest wystawiana przez Fitfot przy użyciu danych Użytkownika
zawartych na jego Koncie.

8.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
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8.1.

Wszystkie pliki i materiały zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników są
własnością tych Użytkowników.

8.2.

W momencie zawarcia umowy sprzedaży, Sprzedający udziela Kupującemu odpłatnej
licencji niewyłącznej, nieograniczonej w czasie i przestrzeni (bez prawa do sublicencji)
na korzystanie z autorskich praw majątkowych do zdjęcia będącego przedmiotem
umowy w zakresie wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy sprzedaży pól
eksploatacji, a w szczególności na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania zdjęcia w celach prywatnych i
niekomercyjnych
b) w zakresie rozpowszechniania zdjęcia w sposób inny niż powyżej – publiczne
wykonanie, wystawienie, a także publiczne udostępnianie zdjęcia w taki sposób,
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
c) w zakresie modyfikacji i przeróbek Zdjęcia.

8.3.

Cena, którą Kupujący płaci za zdjęcie, obejmuje również wynagrodzenie za
przeniesienie autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji
wskazanych powyżej.

9.
9.1.

UPRAWNIENIA FITFOT
Fitfot zastrzega sobie prawo do usuwania zdjęć lub opinii Użytkowników w przypadku
naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa, a w szczególności naruszenia
obowiązków wskazanych w niniejszym Regulaminie.

9.2.

Fitfot będzie wykorzystywał podany przez Użytkownika adresu e-mail do komunikacji
z Użytkownikiem w celu weryfikacji statusu konta Użytkownika, jak również w innych
sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz wykorzystywania go w celach
komunikacji z Użytkownikiem.

9.3.

Fitfot nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych i treści umieszczanych w
Serwisie przez Użytkowników.

9.4.

Fitfot nie odpowiada za zawartość żadnych witryn i stron internetowych połączonych
z Serwisem za pomocą odsyłaczy (linków) do lub z Serwisu. Łączenie się z innymi
witrynami lub stronami spoza Serwisu odbywa się całkowicie na własne ryzyko
Użytkownika.

9.5.

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za:
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a) treści umieszczane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym oraz
jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby w związku z tym nastąpić,
b) jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby wynikać z nieprawidłowego
funkcjonowania Serwisu bądź też jego czasowej niedostępności,
c)

przerwanie

ciągłości

funkcjonowania

Serwisu

lub

niezachowanie

pełnej

funkcjonalności Serwisu,
d)

aktualność,

kompletność,

dokładność,

przydatność

oraz

prawdziwość

zamieszczonych na stronach Serwisu informacji, jak również za ich przydatność dla
określonych działań Użytkowników.
e) treści reklamowe zamieszczane na stronach Serwisu w ramach świadczenia usług
reklamowych oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1. W kwestiach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma prawo
polskie.
10.2. Regulamin może ulegać zmianom. Wszelkie zmiany Regulaminu będą publikowane w
Serwisie.

9

