
SESJE FOTOGRAFICZNE - REGULAMIN

1. Na umówioną sesję przychodzimy punktualnie zgodnie z ustaloną godziną. 

2. Klient  oświadcza,  iż  zapoznał  się  z  dorobkiem  Fotografa  i  akceptuje  jego  percepcję 
kompozycji  obrazu,  efektu  końcowego  postprodukcji,  jak  i  ogólną  estetykę  wykonywanej 
fotografi. 

3. Klient w cenie sesji otrzymuje jedynie zakupione zdjęcia zgodnie z pakietem. Pliki RAW oraz 
pozostałe  niewybrane  zdjęcia  do  obróbki  nie  są  udostępniane.  Istnieje  możliwość  zakupu 
większej  ilości  zdjęć  poza  zdjęciami  określonymi  w  pakiecie,  koszt  dodatkowego  zdjęcia 
+15zł/szt.

4. Każde  dodatkowe  zdjęcie  do  obróbki  lub  zmiana/wymiana  zdjęcia  już  obrobionego  to 
dodatkowy koszt w wysokości 15zł.

5. Zdjęcia są  poddawane podstawowej  obróbce grafcznej  (ekspozycja,  kontrast,  balans bieli,
kadrowanie,  pojedyncze usuwanie drobnych niedoskonałości  skóry).  Czynności  z  zakresu 
zaawansowanej  grafki  komputerowej  są  dodatkowo  płatne  lub  wykonanie  ich  może  być 
odrzucone przez Fotografa (np. wybielanie zębów, prasowanie ubrań, usuwanie zmarszczek, 
farbowanie odrostów, zmiana plastyki twarzy lub postury postaci itp.).

6. Sesje są rozliczane zgodnie z aktualnym cennikiem: ______________________________________

7. Płatność w dniu sesji gotówką/przelewem za zamówiony pakiet. Dodatkowe zdjęcia/produkty 
płatne przy odbiorze lub przed wysyłką.

8. Wybór  zdjęć  z  sesji  w  studio  dokonują  Klienci   po  wcześniejszym  udostępnieniu  zdjęć 
poprzez portal wetransfer.com. W dniu sesji  wieczorem Fotograf przesyła link do zdjęć na 
podany adres mailowy.
◦ Czas  oczekiwania  na  gotowe  obrobione  zdjęcia  wynosi  około  14  dni  roboczych  od 

momentu wybrania zdjęć przez Klienta w przypadku zdjęć studyjnych.

9. Wybór zdjęć z sesji plenerowych oraz sesji reportażowych dokonuje Fotograf.  
◦ Czas  oczekiwania  na  gotowe  obrobione  zdjęcia  wynosi  około  20  dni  roboczych  od 

momentu sesji w przypadku zdjęć plenerowych/reportażowych.

10. Po obróbce Fotograf przesyła gotowe zdjęcia do Klienta z prośbą o akceptację do druku.

11. Gotowe obrobione zdjęcia są przekazywane na płycie DVD lub CD.
− "Zdjecia  pełna  rozdzielczość"   -  są  tu  pliki  w  najwyższej  rozdzielczości,  z 

przeznaczeniem do wysokiej jakości wydruków,
- "Zdjecia do publikacji - logo"- są tu pliki przygotowane do publikacji zdjeć w Internecie  
       lub przesyłania znajomym. Pliki te chronione są znakiem wodnym z logo fotografa.

• Zgodnie  z  USTAWĄ  z  dnia  4  lutego  1994  r.  o  prawie  autorskim  i  prawach  pokrewnych 
wszystkie przekazane  zdjęcia są chronione prawem autorskim.

• Fotograf  wyraża  zgodę  na  publikowanie  obrobionych  zdjęć  z  sesji  w  Internecie  (forach, 
portalach społecznościowych itd.) w celach prywatnych (nie komercyjnyc).

• Fotograf nie ma prawa publikacji zdjęć z sesji bez pisemnej zgody Klienta. (załącznik)

• Zgodnie z ww. ustawą Klient bez zgody fotografa nie może zdjęć w żaden sposób przerabiać, 
modyfkować, kadrować, dokonywać zmian kolorystyki, stosować fltrów, usuwać logo.



ZGODA NA PRZETWARZANIE i ARCHIWIZACJĘ 
DANYCH OSOBOWYCH i WIZERUNKU

Zgodnie  z  nowym  rozporządzeniem  RODO  konieczna  jest  pisemna  zgoda  (rodziców 
/opiekunów prawnych/ osoby fotografowanej) na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku 
podczas sesji fotografcznej.

Zgoda  dotyczy  wykonania  sesji  zdjęciowej,  autorskiej  obróbki  fotografi  zawierających 
wizerunek  dziecka  i  ew.  osób  dorosłych,  a  także  ich  utrwalenia  w  wersji  elektronicznej  oraz 
papierowej.  Zdjęcia  są  przekazywane  do  zewnętrznego  laboratorium  na  podstawie  umowy 
powierzenia danych oraz następnie archiwizowane przez administratora danych na okres 5 lat na 
chronionym hasłem komputerze oraz dyskach zewnętrznych.

Administratorem danych osobowych jest fotograf Anna Kowalska z frmy Piękna Pamiątka z 
siedzibą w Warszawie, ul. Farbiarska 7H, NIP: 521-314-66-12.

www.piekna-pamiatka.pl  Tel. 607-676-100  Mail: fotograf@piekna-pamiatka.pl

Rodzic/ opiekun prawny/ osoba fotografowana  ma prawo w każdej chwili do cofnięcia zgody 
na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 …………………………………………..... 
                                                       (podpis rodzica/opiekuna prawnego/osoby fotografowanej)

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU

Ja …................................................ wyrażam zgodę, aby Fotograf zachował na swój użytek, w 
szczególności dla celów swojej reklamy i promocji, fotografe wykonane podczas sesji fotografcznej, 
która odbyła się w dniu ….................. .

Wyrażam również zgodę na późniejsze wykorzystanie zdjęć w materiałach reklamujących 
działalność Fotografa (np. strona www / portal facebook / ulotki / wizytówki / portfolio / wystawy 
itp.) i z tego tytułu w przyszłości nie będę przedstawiał żadnych roszczeń fnansowych.
 
                                                                                              
                                                                       ………………………………………...….. 
                                                       (podpis rodzica/opiekuna prawnego/osoby fotografowanej)

Warszawa, dnia …….....................…

Klient na fb: ________________________________________________

zapłacono: ___________________  do dopłaty: ___________________

sesja: _______________________ imię dziecka ___________________ 

e-mail: ____________________________________________________

nr tel.: ____________________________________________________

adres wysyłki: _____________________________________________________________________

format zdjęć:  10x15  /  13x18  /  15x21  / 15x23 / 20x30  

ramka: tak / nie 

papier: błysk / jedwab

kolor zdjęć: kolor  /  czarno-białe  
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