REGULAMIN STUDIA FOTO W 10 MINUT:
1. Ze względu na delikatne wyposażenie studia fotograficznego (sprzęt optyczny,
elektroniczny oraz oświetleniowy) w studiu fotograficznym należy zachować szczególną
uwagę i ostrożność.
2. Zabrania się przychodzenia do studia fotograficznego w stanie upojenia alkoholowego,
pod wpływem środków odurzających a także palenia wyrobów tytoniowych.
3. Zabrania się wprowadzania zwierząt.
4. Za ewentualne uszkodzenie sprzętu fotograficznego oraz innego wyposażenia studia
fotograficznego przez osoby małoletnie odpowiadają rodzice bądź opiekunowie.
5. Zdjęcia do dokumentów wykonywane są w oparciu o wytyczne ustalone przez stosowne
urzędy. Odstępstwo od tej reguły może nastąpić wyłącznie na prośbę osoby fotografowanej i
bez prawa do reklamacji.
6. Brak akceptacji powyższych postanowień jest równoznaczny z odmową wykonywania
zdjęć przez fotografa.
RODO:
1. Informujemy, że administratorem danych osobowych przekazanych za pomocą niniejszego
systemu rezerwacji online i zawartych w bazie Foto w 10 minut jest Foto w 10 minut Anna
Andruszków z siedzibą we Wrocławiu 50-216, ul. Pomorska 7, nip: 7521162619.
2. Dane przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
3. Dane mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom obsługującym administratora lub
jego podwykonawcom.
4. Dane będą przetwarzane przez okres funkcjonowania bazy Foto w 10 minut.
5. W bazie przetwarzane są następujące kategorie danych: imię i nazwisko, telefon, adres
email, data i godzina rezerwacji, rodzaj fotografii.
6. Dane pochodzą wyłącznie z systemu rezerwacji OnLine Foto w 10 minut.
7. Ma Pan/i prawo żądania od administratora dostępu do Pana/i danych osobowych, do kopii
danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo cofnięcia zgody, prawo do sprzeciwu wobec marketingu
bezpośredniego administratora, prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony
danych, prawo do przeniesienia danych. Uprawnienia powyższe przysługują także w
przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.
8. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM: info@w10min.pl
9. W jakim celu gromadzimy twoje dane? Dane kontaktowe jak adres e-mail i telefon
gromadzimy w celu poinformowania o ewentualnych zmianach pracy zakładu
fotograficznego Foto w 10 minut, a tym samym zmiany dokonanej rezerwacji wg określonych
parametrów (przesunięcie terminu rezerwacji, anulowanie rezerwacji). Dodatkowo adres email może zostać wykorzystany do wysłania wersji elektronicznej zdjęć wykonanych w

zakładzie Foto w 10 Minut. Akceptacja niniejszego regulaminu jest jednoznaczna z
wyrażeniem zgody na takie działania i nie wymaga dodatkowej formy pisemnej.
Foto w 10 minut

