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REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA FOTOGRAFII ZE ZBIORÓW MUZEUM 

POWSTANIA WARSZAWSKIEGO ZA POŚREDNICTWEM INTERNETU 

§1 

Regulamin określa zasady nabywania fotografii ze zbiorów Muzeum Powstania 

Warszawskiego, znajdujących się w ofercie Fototeki internetowej. 

§2 

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:  

1.    Muzeum - oznacza to Muzeum Powstania Warszawskiego z siedzibą w Warszawie, przy 

ul. Grzybowskiej 79, wpisane do rejestru instytucji kultury m. st. Warszawy pod nr 10/2004, 

2.    Fototece internetowej - oznacza to prowadzony przez Muzeum punkt handlowy, 

umieszczony na witrynie internetowej pod adresem: http://1944.pl/galerie/fototeka/ 

3.    Fotografiach - oznacza to reprodukcje elektroniczne - skany fotografii, które oferowane 

są przez Muzeum w Fototece internetowej, 

4.    Kliencie - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę 

organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, dokonującą nabycia fotografii 

zgromadzonych w Fototece internetowej. 

§3 

1.    Nabycie Fotografii z Fototeki internetowej wymaga rejestracji Klienta. 

2.    W wyniku rejestracji do podanego przez Klienta loginu zostaje przypisane hasło. 

3.    Klient dokonuje pierwszej rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego 

oraz zaakceptowanie zawartych w nim warunków, 

4.    Każde kolejne wejście do Fototeki internetowej wymaga zalogowania się poprzez 

podanie prawidłowego loginu oraz odpowiadającego mu hasła. 

§4 

1.    Nabycie Fotografii oferowanej przez Fototekę internetową wymaga złożenia przez 

Klienta zamówienia na oznaczoną fotografię. 



2.    Klient składa zamówienie poprzez: 

  1.    wybór fotografii z zaznaczeniem celu, w jakim będzie ona wykorzystywana; do celów 

prywatnych skany udostępniane są w formacie jpg , do publikacji w formacie Tiff.  

  2.    wypełnienie oświadczenia zawierającego: 

   a)     wskazanie publikacji, w której fotografia zostanie wykorzystana, 

   b)    zobowiązanie Klienta do zamieszczenia – w każdym przypadku publikowania 

nabywanej Fotografii – informacji o autorze Fotografii i pochodzeniu Fotografii ze zbiorów 

Muzeum Powstania Warszawskiego, poprzez podanie pełnej nazwy źródła: „Muzeum 

Powstania Warszawskiego”, 

   c)    zobowiązanie Klienta do nienaruszalności integralności Fotografii oraz ochrony 

wizerunku postaci ukazanych na zdjęciach, poprzez niedokonywanie zmian w fotografii 

polegających na deformacji, szparowaniu, wycinaniu lub dodawaniu nowych elementów do 

fotografii, koloryzacji oraz innych przeróbek graficznych utworu, 

  3.    podanie danych, które mają być umieszczone w fakturze dokumentującej nabycie. 

  3.    W przypadku wystąpienia niejasności w zakresie wypełnienia przesłanych danych, 

Muzeum zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia. O fakcie tym Muzeum 

zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta drogą elektroniczną. 

4.    Po złożeniu prawidłowego zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail z fakturą 

proforma zawierającą specyfikację złożonego zamówienia, na podstawie której ma dokonać 

przelewu należności na konto Muzeum. 

6.    Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od daty złożenia 

zamówienia. W tym celu Klient powinien wysłać na adres Muzeum Powstania 

Warszawskiego w Warszawie, ul. Grzybowska 79, oświadczenie o treści: „Oświadczam, że 

odstępuję od umowy nabycia fotografii   o numerze inwentarzowym _______________ ze 

zbiorów Fototeki internetowej, zawartej na podstawie mojego zamówienia z dnia ___-___-

____ r.”. Klient może zrezygnować z zamówienia także poprzez nieopłacenie należności za 

zamówioną fotografię.  

§5 

1.    Zamówienia realizowane będą po otrzymaniu przez Muzeum należności pieniężnej w 

formie przelewu na jego rachunek bankowy, chyba że nabycie następuje nieodpłatnie.  

2.    Po otrzymaniu przez Muzeum należności, o której mowa w ust.1, Klient otrzyma drogą 

elektroniczną e-maila z informacją o możliwości pobrania zamówionej Fotografii w formie 

elektronicznej przy pomocy określonego linka; po pobraniu przez Klienta Fotografii, 

przygotowana przesyłka jest usuwana z serwera.  

3.    Jeśli w trakcie pobierania fotografii, transmisja danych zostanie przerwana, a przesyłka 

zostanie usunięta, Klient powinien powiadomić o tym Muzeum składając stosowną 

reklamację.  



4.    Obowiązującą Klienta ceną sprzedaży fotografii jest cena określona w fakturze pro 

forma. Cena ta jest ceną brutto i obejmuje podatek od towarów i usług według obowiązującej 

stawki.  

5.    Fotografie archiwalne oferowane w zbiorach Fototeki internetowej dostępne są w wersji 

elektronicznej w postaci plików cyfrowych o rozdzielczości ok. 300 dpi, w formatach jpg i 

tiff. 

6.    Reklamacje związane z nabyciem Fotografii można składać pisemnie na adres Muzeum 

Powstania Warszawskiego, 00-840 Warszawa, ul. Grzybowska 79 lub mailem na adres 

fototeka@1944.pl 

§6 

1.    Fotografie objęte ofertą Fototeki internetowej objęte są ochroną prawa autorskiego.  

2.    Przez nabycie fotografii ze zbiorów Fototeki internetowej Klient uzyskuje prawo do 

jednorazowego wykorzystania fotografii wyłącznie dla celów wskazanych przez niego w 

złożonym zamówieniu.  

3.    Klient zobowiązuje się do: 

  1.    podania informacji o autorze zdjęcia i pochodzeniu zdjęć ze zbiorów Muzeum 

Powstania Warszawskiego,  poprzez podanie pełnej nazwy źródła: „Muzeum Powstania 

Warszawskiego” 

  2.    nienaruszalności integralności utworu oraz ochrony wizerunku postaci ukazanych na 

zdjęciach, poprzez niedokonywanie zmian w fotografii polegających na deformacji, 

szparowaniu, wycinaniu lub dodawaniu nowych elementów do fotografii, koloryzacji oraz 

innych przeróbek graficznych utworu. 

§7 

W wypadku gdy użycie fotografii w projekcie polegać będzie na rodzaju zmianie  

integralności utworu prosimy o złożenie prośby o udostępnienie fotografii do tego celu na 

adres mailowy: fototeka@1944.pl. 

Prośby rozpatrywane będą indywidualnie.  

§8 

 

1.    Oferta Fototeki internetowej dostępna jest na terenie Polski i poza jej granicami.  

2.    Poprzez zarejestrowanie lub zalogowanie się do Fototeki internetowej Klient wyraża 

zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez 

Muzeum. Klientowi przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych oraz ich 

poprawiania i żądania ich usunięcia. Administratorem danych osobowych zbieranych na 
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potrzeby realizacji i obsługi Klientów Fototeki internetowej jest Muzeum Powstania 

Warszawskiego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Grzybowskiej 79.  

§9 

1.    Niniejszy regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie REGULAMIN.  

2.    Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu, a złożenie 

zamówienia jest równoznaczne z akceptacją jego postanowień.  

 

 

 


