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ART. 1 WSTĘP
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z SERWISU INTERNETOWEGO
FILMOWCY POLSCY funkcjonującego pod domeną www.filmowcypolscy.pl oraz
świadczenia i korzystania z usług. Regulamin określa prawa i obowiązki użytkowników
SERWISU w tym Użytkowników Systemowych, a także prawa, obowiązki i zakres
odpowiedzialności SFP jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego SERWIS.
SERWIS INTERNETOWY FILMOWCY POLSCY jest przedsięwzięciem o
charakterze misyjnym, niekomercyjnym, realizowanym w ramach działalności
statutowej SFP. Dlatego też z tytułu korzystania z SERWISU nie są pobierane
jakiekolwiek opłaty. Nie reprezentujemy FILMOWCÓW, ani nie pośredniczymy w ich
zatrudnianiu, a jedynie oddajemy do użytku branży filmowej narzędzie pracy służące
usprawnieniu procesu doboru ekipy filmowej, stanowiące jednocześnie platformę
komunikacji i wymiany informacji pomiędzy FILMOWCAMI.
SERWIS jest profesjonalnym narzędziem pracy dedykowanym specjalistom z branży
filmowej ułatwiającym przeprowadzenie procesu doboru ekipy filmowej z wykorzystaniem
nowych technologii. Dzięki zaawansowanej wyszukiwarce możliwe jest szybkie
wyselekcjonowanie, według ściśle określonych kryteriów, zbioru osób, które w największym
stopniu odpowiadają oczekiwaniom. SERWIS posiada również szereg funkcji
umożliwiających tworzenie zbiorów profili spełniających określone kryteria oraz nawiązanie
kontaktu z wybranymi FILMOWCAMI.
Jednocześnie SERWIS pełni istotną funkcję w świadomym i efektywnym budowaniu
kariery zawodowej filmowca i promocji na rynku krajowym i zagranicznym.
W celu zachowania wysokich standardów i zapobieżenia ewentualnym nadużyciom w
zakładaniu profili przez osoby niespełniające formalnych wymogów oraz w dostępie do pełnej
wersji SERWISU przez osoby do tego niepowołane, Administrator SERWISU zastrzega sobie
prawo weryfikacji prawdziwości wszelkich danych, a ponadto może odmówić lub wstrzymać
aktywację konta (Profilu Filmowca) w trybie Rejestracji lub zablokować konto indywidualne
Użytkownika systemowego do czasu zakończenia procedury weryfikacyjnej.
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Warunkiem korzystania z SERWISU w pełnej wersji jest dokładne zapoznanie się z treścią
Regulaminu i jego akceptacja, a także dokonanie Rejestracji. W razie zmiany Regulaminu,
Użytkownik systemowy może zaakceptować zmianę Regulaminu ikorzystać z SERWISU na
zasadach określonych w zmienionym Regulaminie lub wypowiedzieć Umowę na zasadach
określonych w Regulaminie obowiązującym Użytkownika systemowego. W przypadku, gdy
Użytkownik Systemowy nie wypowie Umowy, zmieniony Regulamin wchodzi w życie we
wskazanym terminie.
Nazwa SERWISU, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe,
pozostała zawartość, oprogramowanie oraz Baza Danych podlegają ochronie prawnej.
ART. 2 DEFINICJE
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
SERWIS - serwis internetowy prowadzony przez SFP pod domeną filmowcypolscy.pl;
Administrator SERWISU – oznacza Stowarzyszenie Filmowców Polskich (w skrócie SFP),
z siedzibą w Warszawie, ul. Pańska 85, 00-834 Warszawa, wpisane do rejestru
Przedsiębiorców, a także do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i
zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS 0000068354, NIP: 5251288627, REGON: 000818002.
Filmowiec - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która
profesjonalnie, zawodowo uczestniczy w przygotowaniu i realizacji produkcji filmowych,
telewizyjnych, teatralnych, widowisk i reklam, legitymująca się dorobkiem zawodowym, a
także studenci i absolwenci uczelni wyższych o profilu filmowym, nieposiadający jeszcze
takiego dorobku, którzy stoją u progu kariery zawodowej, a w szczególności: reżyser, II reżyser,
reżyser dubbing, reżyser animacji, reżyser making-of, scenarzysta, storyboardzista, script doctor,
autor dialogów, operator kamery, asystent operatora, operator steadicamu, operator zdjęć
specjalnych, operator zdjęć podwodnych, operator helicam, operator zdjęć powietrznych, fotosista,
fotograf, wózkarz, ostrzyciel, mistrz oświetlenia, oświetlacz, montażysta, asystent montażysty,
montażysta dialogów, montażysta postsynchronów, producent, producent wykonawczy, producent
nadzorujący, kierownik produkcji, kierownik artystyczny, kierownik postprodukcji, sekretarka planu,
sekretarka grupy zdjęciowej, kasjer, PR, kompozytor, producent muzyki, konsultant muzyczny,
operator dźwięku, montażysta dźwięku, technik dźwięku, dźwiękowiec na planie, nagrywający
postsynchrony, scenograf, projektant plastyczny, rekwizytor, decorator, reżyser obsady, reżyser obsady
dubbing, kostiumograf, II kostiumograf, asystent kostiumografa, charakteryzator, makijażysta, twórca
efektów cyfrowych, pirotechnik, specjalista motion capture, animator 2D, animator 3D, dyżurny planu,
agregaciarz, kierownik planu, laborant, kolorysta, projektant napisów, kaskader, koordynator scen
kaskaderskich, lektor.

Profil Filmowca- dedykowane w Serwisie konto zasilone danymi z formularza wypełnionego
w procesie Rejestracji lub zaktualizowane przez Użytkownika systemowego na dalszym
etapie użytkowania Serwisu. Podstawowa wersja Pofilu Filmowca zostaje upubliczniona po
uprzedniej weryfikacji prawidłowości procesu Rejestacji przez Administratora Serwisu.
Powszechnie dostępna dla wszystkich użytkowników sieci Internet jest wyłącznie
podstawowa wersja Profilu Filmowca zawierająca następujące dane: imię, nazwisko,
wizerunek (zdjęcie profilowe) oraz informacja o wykonywanym zawodzie. Pośrednio poprzez
ustawienie krytariów wyszukiwania możliwe jest także uzyskanie niepełnych danych
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dostępnych w pełnej wersji Profilu Filmowca, w szczególlności poprzez zawężenie wyników
wyszukiwania do określonych kryteriów.
Natomiast dostęp do pełnej wersji Profilu
Filmowca mają wyłącznie zarejestrowani Użytkownicy systemowi. Pełny Profil Filmowca
zawierający dane takie jak: imię i nazwisko, wykształcenie, informacja o wykonywanym
zawodzie, uprawnienia, umiejętności zawodowe, umiejętności językowe, dane kontaktowe,
zdjęcie profilowe, klipy wideo ze źródeł zewnętrznych, filmografia, informacja o posiadanym
sprzęcie filmowym, głównej lokalizacji pracy oraz deklarację odnośnie możliwości podjęcia
pracy za granicą oraz przy projektach non profit, przy czym to Użytkownik systemowy
decyduje o udostępnieniu danych kontaktowych (nr tel, adres mailowy/identyfikator
Skype/Facebook) innym Użytkownikom systemowym poprzez odpowiednie zaznaczenie
opcji (checkboxa) w ustawieniach swojego Profilu lub akcetację otrzymanych od innych
Użytkowników systemowych zapytań.
Rejestracja: wprowadzenie niezbędnych do utworzenia indywidulanego Konta (Profilu
Filmowca) danych do formularza elektronicznego udostępnionego przez Administratora
SERWISU po uprzednim zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji oraz złożeniu
stosownych oświadczeń w trybie przewidzianym procedurą Rejestracji.
RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Użytkownik systemowy: Filmowiec, który dokonał Rejestracji i któremu Administrator
Serwisu w wyniku pozytywnego przeprowadzeniu procedury weryfikacyjnej aktywował
indywidualne konto zakłądając Profil Filmowca, umożliwiające korzystanie z SRWISU na
zasadach określonych w Regulaminie.
Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.
Baza Danych - oznacza zbiór danych, oraz innych materiałów i elementów (w tym w
szczególności Profile Filmowców zawierające Dane Osobowe, utwory fotograficzne,
literackie, znaki towarowe), zgromadzonych przez SFP, według określonej systematyki lub
metody, dotyczące Filmowców, indywidualnie dostępnych w jakikolwiek sposób, w tym
środkami elektronicznymi, wymagający istotnego, co do jakości lub ilości, nakładu
inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji lub prezentacji jego zawartości;
Dane – treści, w szczególności wszelkie informacje, zdjęcia, wizerunki, materiały
audiowizualne, opisy, komentarze, które Użytkownik systemowy dobrowolnie umieszcza
(linkuje) w SERWISIE, w tym informacje o posiadanym sprzęcie filmowym, deklarację
odnośnie możliwości podjęcia pracy za granicą oraz przy projektach non profit,
wszczególnośći Dane Osobowe;
Dane Osobowe - zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem
www.filmowcypolscy.pl informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez SFP w celu prawidłowego świadczenia
Usług określonych w szczególności w Regulaminie SERWISU, jak również w celach
operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem SERWISU oraz w innych celach
wskazanych w odpowiedniej zgodzie udzielonej przez Użytkownika systemowego. Dane
Osobowe Filmowca zawierają następujące informacje o osobie: imię i nazwisko,
wykształcenie, informacja o wykonywanym zawodzie, dane dot. poziomu edukacji, opis o
sobie, uprawnienia, umiejętności zawodowe, umiejętności językowe, dane kontaktowe,
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zdjęcie profilowe, klipy wideo ze źródeł zewnętrznych, filmografia, adres zamieszkania, adres
korespondencyjny, lokalizacja pracy, PESEL/nr. paszportu, login, hasło, a d r e s e - m a i l ,
adres IP rejestracji w SERWISIE, data rejestracji w SERWISIE,adres IP aktywacji konta
w SRWISIE, data aktywacji konta w SERWISIE, adres IP ostatniego logowania w
SERWISIE, data ostatniego logowania w SERWISIE;
Login Filmowca - unikalny ciąg znaków wprowadzonych na etapie tworzenia Profilu
Filmowca, umożliwiający jego późniejszą identyfikację podczas korzystania z SERWISU.
Login, jako techniczny, unikalny ciąg znaków, nie ulega zmianie.
Pobieranie danych – stałe lub czasowe przejęcie lub przeniesienie całości lub istotnej, co do
jakości lub ilości, części zawartości Bazy Danych na inny nośnik, bez względu na sposób lub
formę tego przejęcia lub przeniesienia;
Osoba - osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną;
Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania z SERWISU, w tym w
szczególności prawa i obowiązki Użytkowników systemowych i pozostałych użytkowników
oraz SFP, wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część;
SFP – Stowarzyszenie Filmowców Polskich z siedzibą w Warszawie, ul. Pańska 85, 00-834
Warszawa, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,
fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr KRS 0000068354, NIP: 5251288627, REGON: 000818002;
Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, o treści odpowiadającej treści
Regulaminu zawarta między Użytkownikiem systemowym a SFP z chwilą pozytywnego
zakończenia procesu Rejestracji, przez co należy rozumieć aktywowanie przez Administratora
Serwisu indywidualnego konta umożliwiającego korzystanie z SERWISU na zasadach
określonych w Regulaminie;
Usługa/Usługi - wszelkie świadczenia SFP na rzecz Użytkowników systemowych
wykonywane w ramach Umowy;
Wiarygodna Wiadomość – wiadomość zaadresowana do Administratora Serwisu za
pośrednictwem
formularza
kontaktowego
zamieszczonego
pod
adresem
bazafilmowa@sfp.org.pl, identyfikująca w sposób jednoznaczny treści, które potencjalnie
naruszają przepisy prawne, w tym w szczególności dobra prawnie chronione Użytkownika
systemowego/Osoby, które jako takie – na podstawie wniosku - powinny zostać usunięte
bądź do których dostęp powinien zostać zablokowany. Wiarygodna Wiadomość powinna
zawierać imię i nazwisko zgłaszającego, informacje wystarczające do zlokalizowania treści
przez SFP (np. pełny, precyzyjny adres URL), jak również deklarację bądź oświadczenie, że
zawiadamiający Użytkownik systemowy/Osoba pozostaje w dobrej wierze w zakresie
przeświadczenia, że wskazane treści są bezprawne. Za Wiarygodną Wiadomość uznaje się
również pisemne zawiadomienie/wezwanie organów i instytucji państwowych spełniające
ustawowe przesłanki;
Wtórne wykorzystanie - publiczne udostępnienie Bazy Danych w dowolnej formie, a w
szczególności poprzez rozpowszechnianie, bezpośrednie przekazywanie lub najem
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ART. 3 TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
1.

2.

3.

4.

5.

Prowadzenie przez SFP SERWISU obejmuje przede wszystkim Usługi świadczone przez
SFP na rzecz Użytkowników systemowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną, przy czym odbywa się to na mocy Umowy pomiędzy
SFP a Użytkownikiem systemowym zawartej w oparciu o niniejszy Regulamin.
Niezbędnym dla korzystania z SERWISU jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia
pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania
zasobów sieci Internet, akceptującym pliki typu cookies wskazane w ust. 5 poniżej oraz
konto poczty e-mail (z wyłączeniem tzw. tymczasowych adresów e-mail) z zastrzeżeniem
ustępu 3. Dla poprawnego funkcjonowania Serwisu wymagana jest jedna z przeglądarek::
MSIE 7 i wyższe, Firefox 3.x i wyższe, Opera 9.x i wyższe, Chrome i Safari 4.x i wyższe,
a także wtyczka multimedialna Silverlight 3 lub nowsza.
W ramach SERWISU zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych
kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy
skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
Użytkownik jest świadomy, że korzystanie z oprogramowania typu Adblock Plus lub
Flashblock może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie SERWISU lub może
całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego.
Administrator Serwisu informuje, że na urządzeniach końcowych Użytkowników mogą
odkładać się pliki cookies do których dostęp może uzyskiwać Administrator Serwisu , w
zależności od wyrażonej przez Użytkownika zgody lub indywidualnych ustawień
przeglądarki
zgodnie
z
Polityką
prywatności
dostępną
pod
adresem
https://www.sfp.org.pl/polityka_prywatnosci. Serwis zbiera i korzysta z następujących
plików cookies:
nazwa pliku
cookies

funkcja

Czas
przechowywania

cookieinfo

cookie alert

365 dni

main_photo

wyświetlanie zdjęć na stronie głównej kolejność

100 dni

cookiepp

lista wyników: ilość wyników na stronie

100 dni

ART. 4 UCZESTNICTWO W SERWISIE I RODZAJE USŁUG
Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik systemowy wyraża zgodę na jego wszystkie
warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Korzystanie z SERWISU jest jednoznaczne
z akceptacją Regulaminu.
2. SERWIS przeznaczony jest do korzystania przez Użytkowników Systemowych.
3. Utworzenie Profilu Filmowca oraz korzystanie przez Użytkowników z SERWISU i Usług
świadczonych przez SFP jest całkowicie dobrowolne i bezpłatne.
4. W ramach SERWISU - dostępne są następujące Usługi:
a ) wyłącznie dla zarejestrowanych w SERWISIE Filmowców (Użytkowników systemowych) możliwość utworzeniaProfilu Filmowca i jego bieżącej aktualizacji, możliwość umieszczania
zdjęcia profilowego, linków do materiałów audiowizualnych, możliwość uczestnictwa w
doborze ekipy on-line i przeprowadzenia doboru ekipy filmowej on-line, a także dostęp do
pełnej wersji wyszukiwarki i możliwość przeglądania pełnych wersji Profili Filmowców wraz
z danymi kontaktowymi, z tym zastrzeżeniem, że to Użytkownik systemowy decyduje o
udostępnieniu danych kontaktowych (nr tel, adres mailowy/identyfikator Skype/Facebook)
innym Użytkownikom systemowym poprzez odpowiednie zaznaczenie opcji (checkboxa) w
ustawieniach swojego Profilu lub też akceptuje każdorazowo zapytania innych Użytkowników
1.
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Systemowych skierowane poprzez Serwis.
Pozostałe narzędzia do dyspozycji Użytkownika systemowego to:

• zakładka ZAUFANI FILMOWCY
• tworzenie prywatnych rankingów filmowców, do których dostęp ma wyłącznie twórca
danego rankingu
• możliwość dodawania ogłoszeń oraz odpowiadania na ogłoszenia pozostałych
Użytkowników systemowych.
• wysyłanie innym Użytkownikom systmowym zaproszeń sygnalizujących zainteresowanie
współpracą.
• otrzymywanie na podstawie udzielonej odrębnej zgody, informacji o usługach i
przedsięwzięciach i inicjatywach, których SFP jest organizatorem, współorganizatorem lub
partnerem, a także wycofywanie zgody na otrzymywanie takowych informacji poprzez
Serwis lub na wskazany adres e-mail.
b) dla wszystkich Użytkowników – możliwość przeglądania podstawowej wersji Profili
Filmowców w czesci publicznie dostępnej dla wszystkich Użytkowników zawierającej
następujące dane: imię, nazwisko, wizerunek (zdjęcie profilowe) oraz informacja o
wykonywanym zawodzie, a także możliwość korzystania z wyszukiwarki poprzez dostępne w
niej kryteria wyszukiwania.
5. Rejestrując się w SERWISIE i tworząc indywidualne konto Filmowca, Użytkownik podaje w
tym celu dane obejmujące Dane Osobowe w sposób i na zasadach okreslonych w formularzu
rejestracyjnym dostepnym na stronie https://www.filmowcypolscy.pl/dodaj_profil . Z chwilą
aktywowania indywidualnego konta (Profilu Filmowca), co następuje poprzez kliknięcie w
otrzymany od Administratora Serwisu na wskazany przez Filmowca adres e-mail, link
aktywacyjny, wygenerowany przez Administratora Serwisu, zostaje zawarta na czas
nieokreślony Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. Dane niezbędne do zawarcia
Umowy o świadczenie usług to: imię, nazwisko, adres e-mail, wizerunek (zdjęcie profilowe)
oraz informacja o wykonywanym zawodzie, numer PESEL lub numer paszportu, miejsce
zamieszkania, login oraz hasło. UŻYTKOWNIK może ponadto uzupełnić pozostałe dane
fakultatywne.
6. Administrator SERWISU zastrzega sobie prawo odmowy aktywacji indywidualnego konta
Filmowca bez podania przyczyny, w takim przypadku zobowiązany jest do usunięcia Danych,
w tym Danych Osobowych wprowadzonych uprzednio do systemu informatycznego w
związku z procedurą Rejestracyjną, chyba że Administrator Serwisu zidentyfikował
zaistnienie zdarzenia mające znamiona czynu zabronionego lub wystapiły roszczenia, które
wymagają od Administratora Serwisu zabezpieczenie tych danych dla celów dochodzenia lub
obrony przed roszczeniami lub złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa do
właściwych organów.
Brak aktywacji indywidualnego Profilu Filmowca w przeciągu 30 dni od dokonania
Rejestracji poczytuje się za odmowę aktywacji konta, co oznacza, że nie doszło do zawarcia
Umowy.
7. W przypadku śmierci Użytkownika systemowego, będącego osobą fizyczną Umowawygasa.
Konto Użytkownika systemowego zostaje usunięte na skutek zgłoszenia okoliczności sprawy
do Administratora Serwisu za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej pod adres:
bazafilmowa@sfp.org.pl po uprzedniej bezskutecznej próbie kontaktu ze strony SFP na
wskazane w Serwisie dane kontaktowe.
8. Procedura Rejestracji polega na:
a) wypełnieniu i wysłaniu przez Użytkownika formularza dostepnego na stronie
www.filmowcypolscy.pl
b) zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptację
c) złożeniu oświadczeń wymaganych przez Administratora Serwisu w toku rejestracji poprzez
zaznaczenie odpowiednich pół (checkboxes) na formularzu Rejestracyjnym.
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9.
10.
11.

12.

13.
a)
b)
c)

d)

e)

f)

g)
h)

14.

Odebranie e-maila wysłanego na adres email, podany przy Rejestracji i kliknięcie na zawarty
w nim link aktywacyjny, kończy proces Rejestracji i stanowi moment zawarcia Umowy.
Wszelkie Danei oświadczenia wprowadzane do Serwisu w tym w toku Rejestracji winny
być zgodne z prawdą.
Użytkownik nie jest uprawniony do umieszczania w SERWISIE Danych Osobowych osób
trzecich oraz wizerunku osób trzecich, bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody tej
Osoby.
Administrator Serwisu zastrzega prawo do rozwiązania Umowy z Użytkownikiem
systemowym, którego konto indywidualne było nieaktywne przez okres ostatnich 12
miesięcy.
Akceptacja Regulaminu równoznaczna jest ze złożeniem oświadczeń o następującej treści:
zapoznałem się z Regulaminem i zobowiążuję się do przestrzegania wszelkich jego
postanowień;
dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Usług SERWISU;
Dane Osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienione
w trakcie korzystania z SERWISU, są prawdziwe oraz Dane umieszczone w ramach
indywidualnego konta (Profilu) Filmowca są zgodne z prawem, w szczególności nie
naruszają praw i dóbr osobistych osób trzecich, ani nie naruszają majątkowych praw
autorskich i zależnych osób trzecich;
w przypadku zamieszczenia przeze mnie w Serwisie mojego wizerunku zezwalam na
wykorzystywanie i upublicznienie mojego wizerunku umieszczonego w SERWISIE w celu
świadczenia przez SFP Usług i dostarczania funkcjonalności SERWISU, jak również
oświadczam, iż Osoby, których wizerunek umieściłem w SERWISIE udzieliły mi takiego
zezwolenia;
umieszczenie na indywidualnym koncie (Profilu) Danych osobowych, wizerunku oraz
informacji, dotyczących innych Osób nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą
tych Osób, a Osoby te zostały przeze mnie poinformowane o umieszczeniu ich danych w
SERWISIE oraz zapoznane z treścią art. 5 niniejszego Regulaminu;
zezwalam na świadczenie przez SFP Usług w ramach mojego indywidualnego konta (Profilu
Filmowca) w SERWISIE i jestem świadomy odpowiedzialności, jaka ciąży na mnie za
umieszczenie w SERWISIE Danych, Danych Osobowych oraz wizerunku osób trzecich bez
odpowiedniego zezwolenia;
akceptuję i zobowiązuje się korzystać z SERWISU zgodnie z Regulaminem oraz
przeznaczeniem SERWISU, wynikającym z postanowień Regulaminu;
akceptujęprawo Administratora Serwisu do swobodnego, , w szczególności podyktowane
względamitechnicznymi lub prawnymi, modyfikowania lub usuwania przez Administratora
SERWISU wyglądu SERWISU, w tym wyglądu/układu, etc. jak równieżumieszczania w
ramach SERWISU informacji, okien, banerów, reklam;
Użytkownik systemowy ma prawo za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu do bieżącej
aktualizacji swojego Profilu Filmowca.

ART. 5 DANE OSOBOWE I INFORMACJA O PLIKACH COOKIE
Z chwilą akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik może wyrazić dodatkowo
(fakultatynie) poniższą zgodę:
a) wyrażam zgodę na otrzymywanie w ramach SERWISU prowadzonego przez Stowarzyszenie
Filmowców Polskich z siedzibą w Warszawie ul. Pańska 85, 00-834 Warszawa na podany
przeze mnie adres e-mail, a także na wewnętrzną pocztę w ramach SERWISU, treści i
informacji handlowych pochodzących od SFP (tj. informacji o usługach i przedsięwzięciach
i inicjatywach, których SFP jest organizatorem, współorganizatorem lub partnerem). Wiem
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2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

o dobrowolności wyrażnia poniższej zgody oraz, że mogę ją wycofać wkażdym czasie, co
nie będzie jednak miało wpływu na uprzednio podejmowane na jej podstawie działania.
Administratorem Danych Osobowych jest Stowarzyszenie Filmowców Polskich (SFP) z
siedzibą w Warszawie 00-834, ul. Pańska 85, zarejestrowana pod numerem KRS:
0000068354, o numerze NIP: 525-12-88-627, REGON: 000818002.
Dane Osobowe przetwarzane będą przez Administratora Serwisu w celach związanych z
zawarciem i realizacją umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach
zgodnych z Regulaminem (podstawa prawna przetwarzania danych osobowych artykuł 6 ust.
1 lit b) RODO), zapewnienia prawidłowego świadczenia Usługi (podstawa prawna art. 6 ust.
1 lit. f) RODO), marketingu bezpośredniego własnych usług (podstawa prawna art. 6 ust. 1
lit. f) RODO) jak również marketingu prowadzonego z wykorzystaniem podanych przez
Użytkowników systemowych adresów e-mail pod warunkiem wyrażenia przez nich zgody
(podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), a także w celu ewentualnego ustalenia,
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego
interesu SFP, w tym rozpatrywania reklamacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Dane osobowe UŻYTKOWNIKA Systemowego mogą być udostępniane innym podmiotom
w wypadku wyrażenia przez UŻYTKOWNIKA systemowego dobrowolnej zgody na
udostępnienie tych danych podmiotom które UŻYTKOWNIK systemowy wskaże w swoim
oświadczeniu lub w przypadku obowiązku udostępnienia danych osobowych wynikającego z
powszechnie obowiązujących przepisów prawa podmiotom uprawnionym do ich otrzymania,
w szczególności organom dochodzeniowo-śledczym, sądom, a w celu nadania przesyłki
powszechnemu operatorowi pocztowemu. Ponadto, Dane Osobowe UŻYTKOWNIKA
Systemowego dostępne w podstawowym Profilu Filmowca będą ujawnione bliżej
nieokreślonej liczbie Osób z uwagi na przeznaczenie Serwisu i jego powszechną dostępność.
Dane Osobowe zawarte w pełnym Profilu Filmowca mogą być ujawniane innym
Użytkownikom Systemowym zgodnie z Regulaminem.
Jednocześnie informujemy, że Dane osobowe dostępne w Serwisie mogą być ujawniane
podmiotom wspierającym działania SFP, tj.: serwisantom systemów informatycznych,
kancelariom prawnym, firmom consultingowym i audytorskim, biegłym rewidentom. SFP
będzie ujawniać w/w podmiotom Dane Osobowe zawsze z poszanowaniem bezpieczeństwa
Danych Osobowych nakładając na te podmioty obowiązki zachowania tych danych w
poufności. SFP będzie wybierać tylko takie podmioty do świadczenia na jego rzecz usług,
które dają należyte gwarancje wypełniania wymogów wynikających z RODO.
SFP nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej mającej siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu SFP będą
przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów stanowiących
podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez osobę której dane dotyczą
sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (np. marketing własnych produktów i usług). Dane
Osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, będą przetwarzane do czasu jej
wycofania, nie dłużej jednak niż do rozwiązania Umowy. Dane Osobowe będą
przechowywane przez SFP przez okres niezbędny do zawarcia i wykonania Umowy w tym
realizowania Usług, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla
rozpatrzenia reklamacji zgodnie z Regulaminem oraz przedawnienia roszczeń i czynów
karalnych.
Osobie której dane dotyczą, na warunkach zgodnych z RODO, przysługuje prawo żądania od
SFP dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych z przyczyn związanych
ze szczególną sytuacją tej osoby, lub gdy są one przetwarzane na potrzeby marketingu, w tym
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profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem
bezpośrednim.
Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia każdej wyrażonej przez siebie
zgody na przetwarzanie danych, w tym ich udostępniania, w każdym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem. Osobie której dane dotyczą ponadto przysługuje w związku z przetwarzaniem
Danych Osobowych prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie Danych Osobowych przez UŻYTKOWNIKA Systemego jest dobrowolne, ale
niezbędne do przeprowadzenia całego procesu Rejestracji, w tym zawarcia Umowy oraz
pełnego świadczenia Usług zgodnie z Regulaminiem, w tym przeprowadzenia ewentualnego
postępowania reklamacyjnego.
10. Dane Osobowe nie będą podlegać decyzjom opierającym się wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
RODO.
11. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się
z SFP pod adresem: ul. Państwa 05, 00-834 Warszawa, adres e-mail: bazafilmowa@sfp.org.pl
Należy wówczas podać swoje imię i nazwisko, login oraz adres korespondencyjny lub adres
e-mail, a w przypadku osób reprezentujących również wskazać podmiot w imieniu którego
Osoba ta występuje lub występowała, w celu prawidłowego zidentyfikowania osoby, której
dane dotyczą oraz udzielenia odpowiedzi na treść zgłoszenia. W razie wątpliwości co do
tożsamości Osoby kierującej wystąpienie, SFP może poprosić o podanie dodatkowych
informacji. Otrzymane zgłoszenia będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, w terminie nie
dłuższym niż 30 dni od otrzymania przez nas zgłoszenia, a w sprawach skomplikowanych lub
z uwagi na ilość przekazanych nam żądań termin ten może ulec wydłużeniu do 90 dni.
12. Z Inspektorem Ochrony Danych SFP można kontaktować się pod adresem e-mail:
iod@sfp.org.pl
13. Zakres przetwarzanych Danych Osobowych przez SFP obejmuje Dane zbierane w ramach
korzystania z Serwisu, w tym podawane w procesie Rejestracji w SERWISIE, a także Dane
aktualizowane przez Użytkownika systemowego w ramach późniejszego korzystania z
Serwisu. Zakres przetwarzanych Danych osobowych przez Admnistratora Serwisu zawiera
Załącznik nr 1 do Regulaminu.
14. Użytkownik systemowy ma obowiązek aktualizować Dane Osobowe podane w formularzu
rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych Danych Osobowych.
15. Administrator Serwisu ma prawo uzależnić świadczenie swoich Usług i korzystanie z
SERWISU od weryfikacji wszelkich Danych, w tym Danych Osobowych oraz od
weryfikacji legalności przetwarzania przez Osobę/ Użytkownika Systemowego Danych
Osobowych oraz wizerunku osób trzecich lub legalności innych Danych udostępnianych
w SERWISIE. W przypadku powzięcia wątpliwości co do zgodności z prawdą bądź
aktualności podanych przez Osobę/Użytkownika systemowego Danych , Administrator
Serwisu może odmówić załóżenia indywidualnego Konta (Profilu Filmowca) lub zablokować
już aktywne konto do czasu wyjaśnienia sprawy bądź usunąć konto.
ART. 6 PRAWA AUTORSKIE i PRAWA DO BAZY DANYCH
1.

Użytkownik systemowy poprzez umieszczenie Danych, w szczególności wizerunku, zdjęć
materiałów audiowizualnych lub wypowiedzi na koncie indywidualnym, które stanowią
utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o Prawie autorskim i prawach
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pokrewnych udziela Administratorowiniewyłącznej, nieodpłatnej licencji, bez ograniczeń
czasowych i przestrzennych, na wykorzystywanie przez Administratora Serwisu w celu
związanym z działalnością SERWISU tych Danych na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Danych i Danych Osobowych – utrwalanie w
pamięci komputera, serwerach, określoną techniką, w tym techniką, zapisu magnetycznego
oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie rozpowszechniania Danych - publiczne udostępnianie Danych w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
2. Użytkownik systemowy zobowiązuje się do niewypowiadania licencji, o której mowa w ust.
1 niniejszego artykułu przez czas obowiązywania Umowy, stanowiącej przedmiot
niniejszego Regulaminu. W przypadku wypowiedzenia licencji wbrew zobowiązaniu,
o którym mowa w zdaniu poprzednim, SFP ma prawo rozwiązać Umowę z Użytkownikiem
systemowym oraz usunąć konto Użytkownika systemowego bez wypowiedzenia.
3. SFP jest producentem Bazy Danych. SFP przysługuje wyłączne i zbywalne prawo
Pobierania danych z Bazy Danych i wtórnego ich wykorzystania w całości lub w istotnej
części, co do jakości i ilości.
4. Treść Bazy Danych chroniona jest na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.
ART. 7 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
Każdy Użytkownik systemowy może mieć tylko 1 (jedno) konto indywidualne. Założenie
przez Użytkownika systemowego więcej niż jednego konta wymaga uprzedniej zgody
wyrażonej przez SFP. Zakazuje się udostępniania swojego indywidualnego konta innym
Osobom. Zakazuje się również korzystania z kont należących do innych Osób.
2. Niedopuszczalne są działania mogące w szczególności utrudniać lub destabilizować
działanie SERWISU lub narazić SERWIS na utratę renomy lub dobrego imienia.
W przypadku stwierdzenia przez SFP, że Użytkownik systemowy dopuszcza się takich
działań, SFP może niezwłocznie zablokować lub usunąć jego konto.
3. Zawierając Umowę, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
a) przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw do Bazy Danych, praw
wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów
użytkowych i przemysłowych SFP oraz innych Osób;
b) korzystania z Bazy Danych w zakresie wskazanym w art. 6 ust. 3 Regulaminu;
c) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych
Osób/Użytkowników systemowych, przede wszystkim polegających na zbieraniu,
przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Osobach/ Użytkownikach
systemowych bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z
przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu;
d) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać
funkcjonowanie SERWISU, a także działań polegających w szczególności na niszczeniu,
zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do kont indywidualnych innych
Użytkowników systemowych;
e) niepodejmowania jakichkolwiek działań na szkodę SFP, Użytkowników systemowych i
innych Osób, w szczególności poprzez zamieszczanie treści naruszających dobra osobiste
osób trzecich, jak również poprzez wykorzystywanie nieprawdziwych lub poufnych
informacji;
f) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które szerzą propagandę lub symbole
organizacji, które w Rzeczpospolitej Polskiej są uznane za nielegalne;
g) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które służą do podstępnego uzyskiwania
od innych Użytkowników haseł, danych identyfikacyjnych lub Danych, w szczególności w
1.
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szeroko rozumianych celach komercyjnych lub w celach niezgodnych z prawem;
h) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań z wykorzystaniem w szczególności
wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów,
które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie SERWISU lub sprzętu komputerowego
albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do komputera bądź
sieci komputerowej;
i) powstrzymywania się od jakiejkolwiek działalności, która wpływa na automatyzację
korzystania z SERWISU, w tym między innymi korzystania zeskryptów w celu wysyłania,
wiadomości, aktualizacji.
4. Zabrania się Użytkownikom umieszczania w ramach SERWISU i rozpowszechniania za
jego pośrednictwem: oprogramowania objętego prawami innych Osób - bez właściwego
upoważnienia, oprogramowania przeznaczonego w szczególności do nieuprawnionego
niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania,utrudniania dostępu do danych
informatycznych, zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania,
gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci
teleinformatycznych, haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych
umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie
komputerowym lub sieci teleinformatycznej.
5. Zamieszczanie w SERWISIE treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych,
niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc,
nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione.
Dostęp do ww. treści oraz konta ich autorów może zostaćuniemożliwiony, w szczególności
po otrzymaniu urzędowego zawiadomienia lub uzyskaniu Wiarygodnej Wiadomości o
bezprawnym charakterze Danych lub związanej z nimi działalności.
6. Zabrania się wykorzystywania SERWISU w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem
i obowiązującymi przepisami prawa, tzn. w szczególności zabronione jest:
a) rozsyłanie spamu/niezamówionej informacji handlowej oraz uprawianie działalności
komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.;
b) wielokrotne wysłanie tej samej wiadomości lub wielu różnych wiadomościw bardzo
krótkich odstępach czasu (flooding);
c) podszywanie się pod osobę trzecią wykorzystując jej wizerunek lub inne jej Dane Osobowe
w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej bądź osiągnięcia własnych korzyści.
ART. 8 ZABLOKOWANIE I/LUB USUNIĘCIE KONTA, ROZWIĄZANIE UMOWY
SFP ma prawo zarówno do zablokowania, jak i usunięcia konta Użytkownikasystemowego
w przypadku naruszenia przez Użytkownika systemowegoRegulaminu, w szczególności w
przypadku:
a) podejmowania działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie SERWISU oraz
korzystania z Usług SERWISU w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników
systemowych;
b) naruszania autorskich praw majątkowych oraz praw do Bazy Danych, praw wynikających
z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i
przemysłowych SFP oraz innych podmiotów;
c) podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę SFP, Użytkowników i innych podmiotów,
w szczególności poprzez zamieszczanie treści naruszających dobra osobiste osób trzecich;
d) szerzenia propagandy lub symboli organizacji, które w Rzeczpospolitej Polskiej są uznane
za nielegalne;
e) podstępnego uzyskiwania od innych Użytkowników systemowych haseł, danych
identyfikacyjnych i Danych, w szczególności w szeroko rozumianych celach komercyjnych
lub w celach niezgodnych z prawem;
f) wykorzystywania wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików
1.
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lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie SERWISU lub sprzętu
komputerowego albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do
komputera bądź sieci komputerowej.
2. W przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania Wiarygodnej
Wiadomości o bezprawnym charakterze Danych umieszczonych przez Użytkownika
systemowego. SFP niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych Danych, usuwając je z
SERWISU.
3. W przypadku usunięcia Danych z SERWISU, w razie otrzymania urzędowego
zawiadomienia o bezprawnym charakterze Danych, SFP nie ponosi odpowiedzialności
względem Użytkownika systemowego za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia
dostępu do tych Danych.
4. W przypadku usunięcia Danych z SERWISU, w razie uzyskania WiarygodnejWiadomość
o bezprawnym charakterze Danych, Administrator SERWISU niezwłocznie zawiadomi
Użytkownika systemowego o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Danych przez niego
udostępnionych. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Administrator
SERWISU nie odpowiada względem tego Użytkownika systemowego za szkodę powstałą
w wyniku uniemożliwienia dostępu do Danych przez niego udostępnionych.
5. Za treść Danych umieszczonych w SERWISIE oraz za treść wiadomości e-mail wysłanych
z konta Użytkowników systemowych, SFP nie ponosi odpowiedzialności, o ile nie można
SFP przypisać winy.
6. Odpowiedzialność, o której mowa w ust. 5 ponoszą w stosunku do osób trzecich
bezpośrednio Użytkownicy systemowi.
7. Użytkownik systemowy przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że usunięcie konta
równoznaczne jest dla tego Użytkownika systemowego z bezpowrotną utratą wszystkich
zgromadzonych w ramach tego konta Danych.
8. Użytkownik systemowy może w każdym czasie rozwiązać Umowę ze skutkiem
natychmiastowym, bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek
opłat.
9. Rozwiązanie Umowy przez Użytkownika polega na wysłaniu przez niego wniosku drogą
mailową na następujący adres Administratora SERWISU bazafilmowa@sfp.org.pl
Wniosek ten musi zostać wysłany z adresu e-mail, z którego Użytkownika systemowy
dokonał Rejestracji i musi zawierać login oraz imię i nazwisko. W sytuacjach
wyjątkowych gdy Użytkownik systemowy nie może wysłać z adresu e-mail , którego użył
w procesie Rejestracji, wniosku o rozwiązanie Umowy, może taki wniosek skierować
listownie na adres siedziby Administratora Serwisu, wskazując powyższe dane oraz adres
korespondencyjny. W przypadku wątpliwości co do autentyczności zgłoszenia
Admnistrator Serwisu zastrzega sobie prawo skonktowania się z Użytkownikie
systemowym, w tym może poprosić o dodatkowe dane uwierzytelniające. Użytkownik
systemowy, który w ten sposób rozwiązuje Umowę, oświadcza, że jest świadomy
jednoczesnego bezpowrotnego dla tego Użytkownika usunięcia jego Danych.
10. Po usunięciu lub zablokowaniu konta SFP może przetwarzać Dane Osobowe
Użytkowników SERWISU w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji lub
zamknięcia Usługi, wyjaśnienia naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
w tym dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub jeśli wymagać tego będą przepisy
prawa
11. Umowa może zostać rozwiązana przez SFP poprzez zablokowanie jak i usunięcie konta,
niezależnie od innych postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności w sytuacji:
a) podejmowania przez Użytkownika systemowego działań na szkodę Użytkowników
systemowych oraz osób trzecich lub SFP;
b) umieszczenia na koncie indywidualnym treści lub zdjęć obiektywnie mających
negatywny wpływ na funkcjonowanie SERWISU;
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c) otrzymania przez SFP Wiarygodnej Wiadomości o bezprawnym charakterze Danych
(również Danych Osobowych) lub związanej z tymi Danymi (Danymi Osobowymi)
działalności danego Użytkownika;
d) otrzymaniu urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze Danych(również
Danych Osobowych) lub związanej z tymi Danymi działalności danego
Użytkownika systemowego;
e) kierowania do innych Użytkowników systemowych treści naruszających w
obiektywnej ocenie dobre obyczaje, a w szczególności zniesławiających,
obraźliwych, naruszających w jakikolwiek sposób dobra osobiste, nawołujących,
nakłaniających lub podżegających do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,
nękania innych osób.
12. Z uwagi na nieodpłatność Usług, SFP ma prawo do trwałego zaprzestania świadczenia Usług
i dalszego prowadzenia Serwisu w każdym momencie, wedle własnego uznania i własnej
oceny, a tym samym do rozwiązania Umowy, o czym poinformuje Użytkowników
systemowych z wyprzedzeniem co najmniej 14 dniowym na wskazane przez nich adresy email. Powyższe nie uchybia postanowieniom art. 9 poniżej.
ART. 9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1.

2.

3.

4.

SFP nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu SERWISU
wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub
innych Osób, nawet jeśli spowodowałyby one utratę Danych na kontach indywidualnych
Użytkowników systemowych, chyba że SFP moża przypisać winę za takie zdażenie.
SFP nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez
Użytkowników systemowych z funkcji SERWISU, wynikającą z dokonywania zmian i
ulepszeń w systemie. O planowanych przerwach technicznych i czasie ich trwania
Użytkownicy zostaną powiadomieni.
SFP nie ponosi odpowiedzialności za treści wiadomości prywatnych wysyłanych przez
Użytkowników systemowych. Użytkownicy wysyłający wiadomości, których treść narusza
prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą ponieść z tego tytułu
odpowiedzialność karną lub cywilną.
SFP nie ponosi odpowiedzialności za treści (w tym Dane) przekazywane i
publikowane przez Użytkowników systemowych. Treści (w tym Dane) umieszczane przez
Użytkowników nie są poglądami i opiniami SFP.
ART. 10 REKLAMACJE

1.

2.

3.

Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu SERWISIE mogą być reklamowane przez
Użytkownika poprzez zgłoszenie Administratorowi Serwisu pod
adresem
bazafilmowa@sfp.org.pl. lub przesłane listownie na adres siedziby SFP.
Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez SFP w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia
reklamacji. SFP zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania,
jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów
prawa.
SFP zastrzega sobie prawo do ingerencji w konto Użytkownika systemowego w celu
usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu SERWISU oraz zakłóceń lub problemów w
funkcjonowaniu konta.
ART. 11 PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

1.
2.

Regulamin jest dostępny pod adresem www.filmowcypolscy.pl/regulamin.
SFP zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili z ważnych
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przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi), bez
konieczności uzasadniania tych przyczyn, z zastrzeżeniem ust. 3. niniejszego artykułu.
3. W przypadku zmiany w Regulaminie, SFP poinformuje o tym fakcie publikując w
SERWISIE stosowna informację wraz z jednolitym tekstem Regulaminu, a także
poinformuje Użytkownika systemowego przesyłając mu stosowną informację drogą
mailową na podany przez Użytkownika systemowego w Serwisie adres mailowy. W takiej
sytuacji Użytkownik systemowy może zaakceptowaćzmianę Regulaminu, bądź rozwiązać
Umowę z zachowaniem trybu określonego w Art. 8 ust. 9 i 10 Regulaminu, co jest
równoznaczne z usunięciem konta (Profilu) Użytkownika systemowego z SERWISU.
4. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia jej opublikowania na łamach
SERWISU.
5. Wszelkie załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu SERWISU INTERNETOWEGO FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl

system

dane rozszerzone

dane podstawowe

Filmowcy
imię
nazwisko
PESEL lub Nr Paszportu
miejsce zamieszkania (ulica, nr domu, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj)
adres korespondencyjny (ulica, nr domu, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj)
login
hasło
e-mail systemowy
wykonywany zawód
lokalizacja pracy (województwo, miast)
podejmę się (praca za granicą, projekty non profit)
umiejętności
języki obce
edukacja (nazwa uczelni, nazwa wydziału, kursu, warsztatów, wykształcenie, rok rozpoczęcia
nauki, rok uzyskania dyplomu)
kontakt (nr telefonu, skype, e-mail, www, facebook, pytaj przed pokazaniem danych
kontaktowych)
filmografia (rok produkcji, typ, tytuł filmu / sztuki / serialu, rola)
zdjęcie
showreel: link do klipu 1 (Youtube lub Vimeo), link do klipu 2 (Youtube lub Vimeo)
o sobie
data i czas utworzenia rekordu
IP utworzenia rekordu
data i czas ostatniej modyfikacji rekordu
IP ostatniej modyfikacji rekordu
kto utworzył rekord (redaktor lub internet)
kod aktywacyjny
IP aktywacji
data aktywacji
data ostatniego logowania
IP ostatniego logowania
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