
REGULAMIN UŻYTKOWANIA FOTO LUSTRA „MAGIC PHOTO 
MIRROR” 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników/Najemców 
z urządzenia (foto lustra ”Magic photo mirror”) będącego własnością 

Wynajmującego. 
2. Regulamin udostępniany jest na stronie internetowej: www.photo-mirror.pl. 

 
§ 2 

TERMINY UŻYTE W REGULAMINIE 
1. Wynajmujący - Właściciel foto lustra „Magic photo mirror”. 

2. Foto lustro „Magic photo mirror”– zautomatyzowane, bezobsługowe 
urządzenie, które wykonuje zdjęcia, określana również jako Magic photo 

mirror. 
3. Najemca – pełnoletnia osoba fizyczna lub prawna, wynajmująca foto lustro 

”Magic photo mirror”. 
4. Użytkownik – osoba korzystająca z foto lustra ”Magic photo mirror”. 

5. Użytkowanie - oznacza wykonywanie czynności polegającej na wykonaniu 
zdjęć (w tym utrwalanie wizerunku swojego i innych) za pomocą foto lustra, 
pozowanie do zdjęć, korzystanie z gadżetów i przebrań udostępnionych przez 

Wynajmującego oraz inne czynności z tym związane. 
6. Regulamin - niniejszy Regulamin wynajmu i użytkowania foto lustra ”Magic 

photo mirror”. 
 

§ 3 
WARUNKI KORZYSTANIA Z FOTO LUSTRA”MAGIC PHOTO MIRROR” 

1. 
a) Z foto lustra ”Magic photo mirror” pod opieką asystenta mogą skorzystać: 
pełnoletnie osoby fizyczne, firmy/osoby prawne, dzieci pod opieką rodziców 

lub opiekunów. 
b) Użytkowanie foto lustra ”Magic photo mirror” jest równoznaczne z 
wyrażeniem zgody na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku przez 

Wynajmującego i Najemcę w celach marketingowych. 



c) Zgoda na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku obejmuje: utrwalanie, 
wykorzystanie, publikacje - zwłaszcza na portalach społecznościowych, 

rozpowszechnianie i powielanie zdjęć za pośrednictwem dowolnego środka w 
celu zarobkowym lub innym. 

 
2. 

Użytkownik/Najemca poprzez korzystanie z foto lustra ”Magic photo mirror” 
oświadcza, że posiada świadomość wyrażenia powyższych zgód oraz że w 

przyszłości nie będzie rościł wobec Wynajmującego żadnych praw i roszczeń z 
tytułu udzielenia niniejszej zgody na utrwalanie i rozpowszechnianie swojego 

wizerunku. 
 

3. 
 a) Zgoda na utrwalanie i  rozpowszechnianie wizerunku może zostać przez 

Użytkownika/Najemcę cofnięta. 
 b) Cofnięcie zgody na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku wymaga 

formy  pisemnej. 
 c) Cofnięcie zgody następuje po upływie 7 dni od dnia otrzymania przez 

Wynajmującego oświadczenia o cofnięciu przez Użytkownika/Najemcę zgody 
w formie pisemnej. 

 
4.Wymogi techniczne  

W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania foto lustra ”Magic photo 
mirror” usługobiorca jest zobowiązany do zapewnienia: 

● powierzchni płaskiej utwardzonej przynajmniej 2m x 2m, 
● dostęp do prądu 230V w odległości nie większej niż 10m. 

 
5.Odpowiedzialność za szkody 

Za wszystkie szkody wyrządzone przez Użytkowników podczas Użytkowania 
foto lustra ”Magic photo mirror” odpowiada Najemca w wysokości 100% 

kosztów naprawy.  
 

6.Rezerwacja 
 Rezerwacja jest dokonywana na podstawie wyboru pakietu z oferty 

Wynajmującego, dostępnego na stronie internetowej www.photo-mirror.pl. 

http://www.photo-mirror.pl/


Rezerwację uważa się za dokonaną po potwierdzeniu dostępnego terminu przez 
Wynajmującego oraz wpłacie przez Najemcę zaliczki w wysokości 30% całości 
kwoty należności za wynajem foto lustra ”Magic photo mirror” (cena ustalana 
na podstawie wyboru jednego z dostępnych na Stronie internetowej Pakietów 
lub wyceny indywidualnej). Zaliczkę należy wpłacić w terminie 7 dni od daty 
przyjęcia wstępnej rezerwacji na konto PKO: 77 1020 4926 0000 1402 

0158 6775 
7. 

Pozostałą część (w stosunku do zaliczki) kwoty należnej za wynajem(70% 
całości kwoty) obliczanej na podstawie wyboru jednego z pakietów 

dostępnych na stronie internetowej. Najemca powinien wpłacić 
na konto bankowe lub gotówką najpóźniej w dniu dostarczenia foto lustra 

”Magic photo mirror”  Najemcy. 
 

§ 4 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. 
Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. 

 
2. 

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie 
zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w 

szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych 
osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o 
ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkody 

wyrządzone przez produkt niebezpieczny. 
3. 

Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą przez właściwy dla 
miejsca wykonywania działalności przez Wynajmującego sąd powszechny. 

 
 

SKORZYSTAJ Z NASZYCH USŁUG 

 


