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REGULAMIN
FOTOGRAFOWANIE 
I FILMOWANIE 
NA TERENIE 
FABRYKI 
PEŁNEJ 
ŻYCIA

1. Fotografowanie i filmowanie w celach prywatnych (amatorskich) do celów osobistych na terenie 
nieruchomości (zwanych dalej „Terenem Fabryki”) stanowiących własność spółki Fabryka Pełna Życia  
Sp. z o.o.  z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (dalej „Spółka”) jest bezpłatne.

2. Fotografowanie i filmowanie do celów komercyjnych jest odpłatne. Do celów komercyjnych zalicza 
się wszelki sposób wykorzystania niemieszczący się w pojęciu „dozwolonego użytku” w rozumieniu 
przepisów ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, przede wszystkim wszelkie sesje pro-
duktowe, modowe i reklamowe (w tym sesje z modelkami i modelami) wykonywane na potrzeby loko-
wania, promowania i sprzedaży produktów oraz usług, zamieszczane zarówno w mediach papierowych 
(gazetach, magazynach, folderach), jak i na stronach www, internetowych serwisach społecznościo-
wych, aplikacjach. Do sesji komercyjnych zaliczane są także produkcje filmowe oraz sesje szkolenio-
wo-warsztatowe i wydarzenia organizowane przez fotografów oraz grupy fotograficzne.

3. Sesje fotograficzne w przestrzeniach pofabrycznych hal i w Warsztacie Fabryki Pełnej Życia prosimy 
zgłaszać wcześniej, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. Fotografowanie i filmowanie do ce-
lów komercyjnych jest dostępne po uiszczeniu opłaty za realizację sesji w wysokości: 200 zł netto za  
1 godz. lub 1000 zł netto za 1 dzień (lub powyżej 7 godz.) i wymaga każdorazowo opiekuna z ramienia 
Fabryki. Płatność odbywa się z góry w całości. Płatność następuje na rachunek Spółki o numerze:                                
48 1050 1360 1000 0090 3208 6119. 

4. Wykonywanie zdjęć i filmowanie nie może utrudniać pobytu na Terenie Fabryki innym osobom.

5. Osoby wykonujące sesje fotograficzne i filmowe odpowiadają za ewentualne szkody powstałe z ich 
winy na Terenie Fabryki, a także ponoszą odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za szkody wyrządzone 
przez osoby trzecie, które uczestniczą w sesjach (w szczególności modelki, operatorzy, oświetleniow-
cy).

6. Wykonane zdjęcia lub filmy, a także przeprowadzenie samej sesji, nie mogą naruszać dobrego imie-
nia lub wizerunku Spółki lub dobrego wizerunku Terenu Fabryki, ani dobrych obyczajów.

7. Wykonujący sesje ponoszą całkowitą odpowiedzialność za naruszenie cudzych praw autorskich lub 
praw pokrewnych, których to naruszeń dopuścili się w związku z sesją i zobowiązani są do całkowi-
tego zaspokojenia tych roszczeń własnym kosztem w stosunku do podmiotów, którym roszczenia te 
przysługują.

8. Osoby uczestniczące w sesji obowiązane są do przestrzegania poleceń wydawanych przez pracow-
ników Spółki odnoszących się do korzystania z Terenu Fabryki, a także do poleceń ochrony.

9. Wszelkie osoby uczestniczące w sesji zobowiązane są do przestrzegania regulaminów obiektów (je-
żeli w danym obiekcie taki obowiązuje), a także zasad bezpieczeństwa (w szczególności nie korzystana 
z obiektu lub jego wyposażenia niezgodnie z przeznaczeniem).
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10. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: 
 - mailowy: sekretariat@fabrykapelnazycia.eu 
 lub 
 - telefoniczny: + 48 518 270 465

11. Przetwarzanie danych osobowych.
a) Administratorem Danych Osobowych jest Fabryka Pełna Życia Spółka z ograniczoną   odpowie-
dzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, przy ulicy Kościuszki 3/101.

b) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych, e-mail: iod@fabrykapelnazycia.eu.

c) Dane osobowe osób, który dane zostaną przekazane Spółce będą przetwarzane na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. przez czas niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

d) Dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom upoważnionym z mocy 
prawa.

e) Dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania lub przez okres wy-
nikający z kategorii archiwalnej dokumentów, w których ujęte są dane.

f) Przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunię-
cia lub ograniczenia przetwarzania, wnoszenia sprzeciwy wobec ich przetwarzania, przenoszenia 
danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwa-
rzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, wniesienia skargi na przetwa-
rzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

g) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych oso-
bowych wymaganych przez Administratora jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

instagram.com/fabryka.pelnazycia

facebook.com/fabrykapelnazycia

#FabrykaPełnaŻycia 

#TheLivingFactory

Będzie nam miło, jeśli  
oznaczycie nas Państwo  
w materiałach z sesji  
zdjęciowych czy filmowych  
w mediach społecznościo-
wych, nasze profile:


