REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA FOTOGRAFII
ZE ZBIORÓW EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI
§1

1. Regulamin określa zasady udostępniania fotografii ze zbiorów Europejskiego Centrum
Solidarności.
2. Oferta Europejskiego Centrum Solidarności dostępna jest na terenie Polski i poza jej
granicami.
§2

1. Ilekroć w treści regulaminu mówi się o „fotografiach” – oznacza to reprodukcje
elektroniczne, czyli skany fotografii archiwalnych.
2. Ilekroć w treści regulaminu mówi się o „Archiwum” – oznacza to Dział Archiwum
i Organizacji Wystaw Europejskiego Centrum Solidarności.
§3

1. Opracowane merytorycznie zbiory fotograficzne Europejskiego Centrum Solidarności
są dostępne do przeglądania w katalogu on-line na stronie Europejskiego Centrum
Solidarności ecs.gda.pl. Ponadto istnieje możliwość zlecenia kwerendy wykonywanej przez
pracowników Archiwum, w celu zawężenia możliwości ostatecznego wyboru fotografii
przez Użytkownika.
2. Udostępnienie fotografii ze zbiorów Europejskiego Centrum Solidarności wymaga złożenia
przez Użytkownika zamówienia na wybraną/e fotografię/e na formularzu zamówienia,
stanowiącym Załącznik nr 1 niniejszego regulaminu.
3. Zamówienia niepotwierdzone podpisanym i dostarczonym do Działu Archiwum
i Organizacji Wystaw formularzem – w postaci oryginału lub skanu przekazanego drogą
mailową – nie będą realizowane.
4. Zlecenie kwerendy powinno zostać przesłane mailem na adres: archiwum@ecs.gda.pl
i powinno zawierać podstawowe informacje o potrzebach Użytkownika, jak:
a) cel wykorzystania fotografii,
b) temat/y poszukiwanych fotografii,
c) szacowaną liczbę potrzebnych fotografii,
d) dane kontaktowe do Użytkownika (imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu).
5. Kwerenda wykonywana jest przez pracowników Archiwum nieodpłatnie, a czas
oczekiwania na nią trwa do 7 dni roboczych. Ze względu na duży stopień skomplikowania
lub różnorodności tematycznej kwerendy oraz inne czynniki niezależne od pracowników
Archiwum mogące wpływać na czas jej wykonania, Użytkownik zostanie poinformowany
o konieczności wydłużenia czasu oczekiwania, niezwłocznie po stwierdzeniu takiej
konieczności.
§4

1. Po dokonaniu ostatecznego wyboru i złożeniu prawidłowego zamówienia, Użytkownik
otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą wycenę złożonego zamówienia.

2. Na podstawie wyceny Użytkownik otrzyma fakturę proforma z terminem płatności 7 dni.
3. Europejskie Centrum Solidarności wystawia fakturę VAT obejmującą płatność
zrealizowaną, na podstawie proformy.
§5

1. Udostępnienie zamówionych fotografii odbywać się będzie na podstawie podpisanej przez
strony umowy licencyjnej, pomiędzy Europejskim Centrum Solidarności i Użytkownikiem
lub innego dokumentu (Oświadczenia o przekazaniu plików). Wzór obowiązującej umowy
licencyjnej zostanie dostarczony Użytkownikowi po złożeniu prawidłowego zamówienia.
2. Obowiązującą Użytkownika ceną udostępnienia fotografii jest wartość określona
w Cenniku opłat za udostępnienie kopii cyfrowych fotografii ze zbiorów Europejskiego
Centrum Solidarności, stanowiącym Załącznik nr 2 niniejszego regulaminu.
3. Naliczana opłata obejmuje koszt przygotowania i przekazania kopii cyfrowych fotografii
Użytkownikowi i nie obejmuje udzielenia przez ECS praw autorskich, czyli licencji.
W uzasadnionych przypadkach ECS i Użytkownik mogą zawrzeć umowę o udzielenie
odpłatnej licencji.
4. Cena ta jest ceną brutto i obejmuje podatek od towarów i usług według obowiązującej
stawki.
5. W szczególnych przypadkach, określonych w Cenniku opłat za udostępnienie kopii
cyfrowych fotografii ze zbiorów Europejskiego Centrum Solidarności, pracownikowi
Archiwum przysługuje prawo odstąpienia od pobrania opłaty za przygotowanie
i przekazanie kopii cyfrowych udostępnianych fotografii.
§6

1. Fotografie objęte ofertą Europejskiego Centrum Solidarności są chronione prawem
autorskim.
2. Przez udostępnienie fotografii ze zbiorów Europejskiego Centrum Solidarności Użytkownik
uzyskuje prawo do jednorazowego wykorzystania fotografii wyłącznie w celach
wskazanych przez niego w złożonym zamówieniu.
3. Europejskie Centrum Solidarności oświadcza, że w jego zbiorach znajdują się również
fotografie, do których nie przysługują mu majątkowe prawa autorskie lub są one
ograniczone w stopniu uniemożliwiającym udzielenie licencji. Ich ewentualne
wykorzystanie wymaga od Użytkownika odrębnego uregulowania kwestii praw autorskich
bezpośrednio z autorem lub innym właścicielem praw autorskich, z zachowaniem Ustawy
o ochronie praw autorskich i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994.
§7

Każdy Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu, a złożenie
zamówienia jest równoznaczne z akceptacją jego postanowień.

Gdańsk, dnia……………………2021

Załącznik nr 2 do Regulaminu udostępniania fotografii
ze zbiorów Europejskiego Centrum Solidarności

CENNIK OPŁAT ZA UDOSTĘPNIENIE KOPII CYFROWYCH FOTOGRAFII
ZE ZBIORÓW EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI
I
Udostępnianie bez prawa do publikacji (prywatnie), do celów edukacyjnych i naukowych
– w ramach dozwolonego użytku (na zasadach określonych w ustawie z 4 lutego 1994)
– pliki w formacie JPG wielkości max. 1024 pikseli na dł. boku ………………………. 0,00 PLN

II
1. Publikacja jednorazowa .……………………………………………………………………..……… 20,00 PLN
2. Publikacja na stronie internetowej, pliki max wielkości 800 pikseli na dłuższym boku
10,00 PLN

III
W przypadku konieczności przekazania udostępnianych plików za pomocą poczty
lub kuriera, wysyłka odbywa się na koszt Użytkownika.

