REGULAMIN FOTOTEKI
1. Serwis FOTOTEKA udostępniany jest przez Szubińskie Towarzystwo Kulturalne,
ul. Kcyńska 11, 89-200 Szubin. Numer KRS 0000320283
2. Szubińskie Towarzystwo Kulturalne zwane dalej SZTK udstępnia galerię fotograficzną
zwaną FOTOTEKĄ wszytkim chętnym autorom fotografii pragnącym nieodpłatnie
zamieścić w galerii aktualane zdjęcie Szubina. Minimalny rozmiar zdjęć 640 x 480 pikseli.
3. Za zdjęcia aktualne uważamy zdjęcia nie starsze niż z 2013 r. Za aktualność
zamieszczonych fotografii odpowiada jego autor.
4. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z serwisu jest zapoznanie się z postanowieniami
niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego postanowień.
5. Administratorem podanych przez autorów danych osobowych jest webmaster strony SZTK.
6. Podanie danych jest dobrowolne jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi.
7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż w serwisie szubintowarzystwo.pl może
prezentować jedynie materiały własnego autorstwa oraz, których publikacja nie narusza
prawa, dobrych obyczajów, uczuć religijnych oraz prawem chronionych dóbr osób trzecich.
8. Administrator strony SZTK zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia
wszelkich materiałów, które zostały opublikowane z naruszeniem pkt 7 powyżej oraz
pozostałych postanowień niniejszego regulaminu.
9. Wycofanie zdjęcia z galerii lub nie wstawienie go do galerii nie podlega odwołaniu.
10. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami z tytułu
naruszenia ich praw przez publikację przez autora zdjecia w galerii FOTOTEKA autor
zdjecia/zdjęć zobowiązuje się, że przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego
postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych
w drodze ugody odszkodowań.
11. Nadsyłanie zdjęć jest bezterminowe.
12. Wszelkie pytania dotyczące galerii FOTOTEKA Użytkownicy mogą kierować na adres
e-mail: webmaster@biblioteka.szubin.pl
13. Niniejszy Regulamin będzie udostępniony wszystkim Użytkownikom na stronie
internetowej pod adresem: http://www.szubintowarzystwo.pl SZTK zastrzega sobie prawo
zmiany niniejszego Regulaminu po opublikowaniu go pod powyższym adresem.
14. Autorom przysługuje prawo do rezygnacji z umieszczania materiałów na stronie.
15. Użytkownicy wyrażają zgodę na zbieranie, przetwarzanie i przekazywanie podmiotom
trzecim, współpracującym przy organizacji Fototeki, podanych przez nich danych
osobowych do celów związanych z tworzeniem Fototeki zgodnie z Ustawą z dnia 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
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16. Przesłanie zdjęć do Fototeki oznacza zaakceptowanie regulaminu przez użytkownika oraz
wyrażenie zgody na publikację pracy imieniem i nazwiskiem zgodnie z Ustawą z 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
17. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w tworzeniu Fototeki wyłącznie za zgodą swoich
rodziców lub opiekunów prawnych, którzy muszą wyrazić zgodę na przetwarzanie danych
osobowych.
18. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi
przepisami, w tym zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym.
19. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich
poprawiania, oraz ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w
przypadkach wskazanych przez prawo.
20. Nadesłanie zdjęć
regulaminu.

do galerii FOTOTEKA jest równoznaczne z akceptacją niniejszego

Mirosław Rzeszowski
Prezes
Szubińskiego Towarzystwa Kulturalnego
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