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REGULAMIN STUDIA WIZJA ART 

 

§ 1 

1. Właścicielem studia fotograficznego WIZJA ART jest Ewa Libich prowadząca 

działalność gospodarczą pod nazwą ……. NIP ……………. REGON ………………., 

zwana dalej Wynajmującym. 

2. Osoby fizyczne, osoby prawne bądź inne podmioty prawa handlowego korzystające z 

wynajmu studia zwane będą Najemcą.  

§ 2 

1. Wynajmujący oddaje w najem w pełni umeblowane studio fotograficzne z 

przeznaczeniem do wykonywania sesji fotograficznych, sesji castingowych, a także w 

celu organizacji szkoleń, konferencji, warsztatów.  

2. Wraz z wynajmem studia fotograficznego wynajmujący oddaje w najem w pełni 

sprawne technicznie wyposażenie studyjne w postaci 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3. Najemca zobowiązuje się sprawdzić udostępniony mu sprzęt fotograficzny w 

momencie rozpoczęcia najmu i zgłaszać Wynajmującemu wszelkie stwierdzone w 

trakcie najmu usterki. Wynajmowany sprzęt fotograficzny Najemca winien używać 

zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami producenta, przekazywać go do 

używania wyłącznie osobom, które posiadają wiedzę i umiejętności korzystania z 

niego, a także dbać o to, aby powierzony mu sprzęt fotograficzny nie uległ 

uszkodzeniu z winy Najemcy bądź osób trzecich przebywających w najmowanym 

studio.  

§ 3 

1. Po zakończonym najmie Najemca zobowiązuje się zwrócić studio fotograficzne wraz 

z wyposażeniem w takim stanie jak było w momencie rozpoczęcia używania, a więc 

m.in. poustawiać meble oraz sprzęt na swoich miejscach, posprzątać studio wraz z 

aneksem kuchennym, usunąć wszelkie dekoracje, w tym użyte w trakcie sesji konfetti, 

sztuczny śnieg itp., wyłączyć sprzęt. Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów 

ewentualnego sprzątania w kwocie …………. netto. 

2. Najemca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich szkód spowodowanych przez 

Najemcę lub osoby trzecie przebywające z nim w lokalu np. modelki, asystenci, 

wizażyści, styliści.  

3. Nie wolno: 

a) wbijać w ściany gwoździ, wkręcać śrub lub innych urządzeń mocujących, 

przyklejać czegokolwiek do ścian, 

b) palić papierosów w studio, 

c) niszczyć tła, sprzętu fotograficznego, 
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d) wprowadzać do studia zwierząt, chyba że w szczególnych przypadkach 

Wynajmujący wyrazi na to zgodę, 

e) spożywać w studio alkoholu bądź innych środków odurzających, 

f) stosować preparatów wydzielających nieprzyjemne zapachy, 

g) słuchać głośnej muzyki, która mogłaby utrudniać korzystanie z innych lokali w 

budynku, 

h) wynosić sprzętu fotograficznego bądź jego wyposażenia poza studio, 

i) wykorzystywać studia do celów sprzecznych z prawem. 

4. W studio mogą przebywać wyłącznie osoby pełnoletnie, a małoletnie tylko w 

obecności bądź za pisemną zgodą opiekuna prawnego. 

5. Wynajmujący zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy najmu studia w trybie 

natychmiastowym, gdy Najemca wykorzystuje studio dla działań sprzecznych z 

prawem.  

6. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w studio przez 

Najemcę lub osoby trzecie.  

§ 4 

Wynajmujący oświadcza, że studio jest monitorowane celem zapewnienia bezpieczeństwa 

osób i mienia w obszarze objętym monitoringiem w trakcie oraz w związku z wykonywaniem 

umowy najmu, o czym informują znajdujące się w studio tablice informacyjne. Wynajmujący 

oświadcza, że monitoring nie obejmuje swoim zasięgiem przebieralni oraz toalety. 

Administratorem danych osobowych osób fizycznych pozyskanych w trakcie 

monitoringu jest Wynajmujący, a ich pozyskanie odbywa się 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 (tzw. 

RODO). Osoba fizyczna posiada prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, 

wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych. Wszelkie żądania dotyczące danych 

osobowych winny zostać przesłane na adres e-mail: ………………….. 

 

§ 5 

 

1. Opłaty za wynajem studia fotograficznego są naliczane według cennika, który 

znajduje się na stronie studia …………., przy czym wskazane tam ceny są cenami 

netto, do których należy doliczyć podatek VAT. 

2. Opłata jest uiszczana za każdą rozpoczętą godzinę wynajmu. 

3. Czas trwania najmu jest liczony od godziny wskazanej w potwierdzeniu rezerwacji 

(umowie najmu studia) do zadeklarowanego w potwierdzeniu rezerwacji (umowie 

najmu studia) czasu trwania najmu, a zawsze do czasu faktycznego opuszczenia studia 

przez Najemcę lub osobę trzecią z nim w tym lokalu przebywającą. 
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4. Spóźnienie się Najemcy bądź wcześniejsze opuszczenie przez niego studia pozostaje 

bez wpływu na ustaloną cenę. 

5. Odwołanie rezerwacji wynajmu studia fotograficznego w terminie do 24 godzin przed 

ustaloną godziną wynajmu oznacza utratę przez Najemcę prawa do żądania zwrotu 

całego wynagrodzenia określonego w § 3 ust 1 (kara umowna). 

6. Odwołanie rezerwacji wynajmu studia fotograficznego między 24 godziną a 72 

godziną przed ustaloną godziną wynajmu oznacza utratę przez Najemcę prawa do 

żądania zwrotu połowy zapłaconego wynagrodzenia określonego w § 3 ust 1 (kara 

umowna). 

7. Najemca ma prawo odwołać rezerwację nie później niż na 72 godziny przed ustaloną 

godziną wynajmu. Wówczas Wynajmujący zwróci Najemcy całe ustalone 

wynagrodzenie. 

8. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w lokalu 

przez niego lub osoby trzecie z nim w tym lokalu przebywające. W przypadku 

uszkodzenia ścian wymagającego naprawy lub malowania Najemca zapłaci 

Wynajmującemu kwotę ….. zł. za każdą uszkodzoną ścianę. 

9. Najemca zobowiązuje się utrzymać w czystości najmowane studio oraz części 

wspólne związane ze studiem tj. korytarz, windę, parking i zwrócić studio oraz jego 

wyposażenie w takim stanie jak zostało mu wydane pod rygorem naliczenia przez 

Wynajmującego opłaty za sprzątanie studia w kwocie …………. zł.  

 

§ 6 

 

1. Rezerwacja studia następuje drogą mailową: ………………………… i zostanie 

potwierdzona przez Wynajmującego poprzez wysłanie umowy najmu na adres e-mail 

wskazany przez Najemcę.  

2. Warunkiem dokonania rezerwacji jest odesłanie przez Najemcę Wynajmującemu 

podpisanej umowy najmu studia oraz dokonanie ustalonej zapłaty.  

3. Anulowanie rezerwacji następuje wyłącznie drogą mailową: ………………………… 

 

§ 7 

 

Dane osobowe Najemcy będącego osobą fizyczną są zbierane tylko i wyłącznie w celu 

zawarcia i wykonania umowy najmu studia fotograficznego. Administratorem danych 

osobowych osób fizycznych pozyskanych w związku z zawartą umową najmu jest 

Wynajmujący, a ich pozyskanie odbywa się 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 (tzw. RODO). Osoba fizyczna 

posiada prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia 

sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wszelkie żądania 
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dotyczące danych 

osobowych winny zostać przesłane na adres e-mail: ………………….. 

 

§ 8 

1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy najmu studia fotograficznego. 

2. Wynajmujący ma prawo zmienić niniejszy Regulamin o czym poinformuje Najemcę 

poprzez wysłanie go na wskazany przez Najemcę adres mailowy oraz poprzez 

umieszczenie na stronie internetowej studia.  

 

 


