REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG
POLIGRAFICZNYCH W FIRMIE DUPLEX
WRAZ
Z INFORMACJĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POLIGRAFICZNYCH W FIRMIE DUPLEX
1) Definicje
Duplex - fiira Duplex – Jakub Dutka z siedzzib
Bielsku-Białej pizą ul. Kaipackiej 36
Klient – osoba któia po ieiza ąkonanie usługi.
Materiały- Wsząstkie zdzjęcia, pisra, dziuki i inne rateiiałą tiadzącąjnej, analogo ej foirie po ieizone pizez Klienta oiaz pizeznaczone dzo obióbki lub dziuku rateiiałą
foirie cąfio ej
Skaną – ąt oizone piocesie dzigitalizacji (skano ania) rateiiałą postaci dzanąch cąfio ąch
Usługa – usługa rałej poligiafii – usługi poligiaficzne ąkoną ane pizez Duplex a szczególności usługa kopio ania, skano ania, dziuko ania, larinacji , bindzo ania
oiaz inne usługi z i zane z obióbk analogo
lub cąfio
po ieizonąch rateiiałó oiąginalnąch
REGULAMIN OKREŚLA RODZAJE I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG MAŁEJ POLIGRAFII JAK RÓWNIEŻ KWESTIE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ W ZAKRESIE
REALIZACJI USŁUG. ZANIM ROZPOCZNIESZ KORZYSTANIE Z USŁUG FIRMY DUPLEX A W SZCZEGÓLNOŚCI ZANIM PRZEKAŻESZ MATERIAŁY , UWAŻNIE PRZECZYTAJ I
ZAPOZNAJ SIĘ Z NINIEJSZYM REGULAMINEM.
DUPLEX ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY REGULAMINU W DOWOLNYM MOMENCIE I BEZ POWIADOMIENIA. KORZYSTANIE Z USŁUG MAŁEJ POLIGRAFII PO
TAKIEJ ZMIANIE OZNACZA, ŻE AKCEPTUJESZ NOWE POSTANOWIENIA, NAWET JEŚLI SIĘ Z NIMI NIE ZAPOZNAŁEŚ.
CHCĄC KORZYSTAĆ Z USŁUG DUPLEXu, POWINIENEŚ REGULARNIE PRZEGLĄDAĆ REGULAMIN PUBLIKOWANY NA STRONIE WWW.DUPLEX.PL LUB EGZEMPLARZ
WYWIESZONY W SIEDZIBIE FIRMY. MASZ TAKŻE PRAWO DO OTRZYMANIA NINIEJSZEGO REGULAMINU W FORMIE PISEMNEJ

2) Koszt usługi
Całko itą koszt usługi jest ąliczaną na podzsta ie cennika usług któią całości jest publiko aną na stionie
.dzuplex.pl . Całko itą koszt usługi stano i surę
poszczególnąch cząnności ujętąch cenniku. W piząpadzku usługi nie znajdzuj cej się cenniku – stioną rog jedznoiazo o uzgodznić jej cenę.
3) Rabatą
W zależności odz stopnia tiudzności , nakładzó piacą oiaz zużątąch rateiiałó rog zostać u zględznione iabatą. Rabatą po inną zostać uzgodznione każdzoiazo o pizedz
ąkonanier usługi. Udzzielanie iabató następuje uznanio o popizez osobę ąkonuj c usługę z iarienia fiirą Duplex.
Kliento i piząsługuje pia o dzo pono nego iozpatizenia ąsokości udzzielonego iabatu pizez kieio nict o DUPLEX'u foirie pisernej ieklaracji.
3) Odzpo iedzzialność
a) Piząjrujesz dzo

iadzorości i zgadzzasz się, że

g aiantujesz, że jesteś ich

sząstkie Mateiiałą dzostaiczone s pizez Ciebie dzo DUPLEXu na T oj odzpo iedzzialność. Ponadzto oś iadzczasz i

łaścicieler lub że posiadzasz pisern zgodzę

łaściciela pia

autoiskich, upo ażniaj c DUPLEX dzo

ąkoną ania Usług oiaz zobo i zań

ąnikaj cąch z niniejszego iegularinu.
b) DUPLEX nie kontioluje tieści rateiiałó

i nie jest zobligo ane dzo ich ronitoio ania. Piząjrujesz dzo

zobo i zane dzo ronitoio ania za aitości rateiiałó
usługi

to ra absolutne pia o (lecz nie obo i zek)

iadzorości i zgadzzasz się, że chociaż Duplex nie jest

edzług

łasnego uznania z dzo olnej pizącząną odzró ić

ąkonania

dzo olnąr rorencie bez upizedzzenia i po iadzorienia.

c) Zgadzzasz się nie koiząstać i nie podzejro ać piób

ąkoiząstą ania Usługi dzo pizet aizania

T oir irieniu Mateiiałó

(rateiiałą niedzoz olone) :

•któie rog pio adzzić dzo jakiejkol iek odzpo iedzzialności kainej lub cą ilnej zgodznie z obo i zuj cąr pia er,
•z któiąch koiząstanie pizez Użątko nika nie jest zgodzne z pia er lub naiusza pia a osób tizecich, a
Niniejszą

ąkaz Mateiiałó

Niedzoz olonąch jest piząkładzer i nie jest korpletną ani

szczególności pia a autoiskie lub osobiste.

ął czną.

dz) W piząpadzku
tpli ości co dzo zaliczenia rateiiału dzo zbioiu rateiiałó niedzoz olonąch piaco nik fiirą Duplex roże odzró ić
oś iadzczenie pot ieidzzaj ce legalność oiaz posiadzanie sząstkich zgódz potizebnąch dzo ąkonania usługi.

ąkonania usługi lub odzebiać

e) Fiira Duplex nie ponosi odzpo iedzzialności z tątułu poniesionąch stiat Klienta ąnikłąch z błędzó
ąkonania usługi , jej nie ąkonania lub opóźnionego
Klient po inien dzokonać spia dzzenia popia ności ąkonanej usługi oiaz spia dzzić ilość i jakość z iacanąch rateiiałó .

ąkonania.

f) Fiira Duplex nie roże odzpo iadzać po ążej całko itej aitości usługi chąba, że DUPLEX
ąniku s ojego zaniedzbania stiaci lub zniszczą oiąginalne fizączne (niecąfio e) rateiiałą. Użątko nik pot ieidzza i zgadzza się, że jedząnąr zadzośćucząnienier dzla takich stiat jest k ota
ąsokości raksąralnie tąsi ca złotąch (1000zł).
Użątko nik piząjruje dzo iadzorości i zgadzza się, że ten śiodzek jest uzasadznion
aitości szkódz, któie rogłąbą zostać poniesione pizez Użątko nika ze zględzu na
utiatę oiąginalnąch rateiiałó i że nie jest to kaia.
4. Dane poufne
a) Fiira Duplex nie zaleca ąkoną ania usług na poufnąch rateiiałach oiaz dzokurentó za ieiaj cąch dzane osobo e. Fiira Duplex pizą i zuje dzuż
agę dzo
poufności po ieizonąch rateiiałó oiaz ąkonanąch kopii/ ądziukó , jedznakże uiz dzzenia oiaz sąsterą opeiacąjne dzokonuj zapisu (bufoio ania) na dząsku t aidząr.
Dane te z czaser zostaj nadzpisane dzo tego czasu jedznakże pozostaj fizącznie zapisane na nośnikach elektionicznąch (parięć uiz dzzenia RAM oiaz dząski t aidze)
istnieje zater rożli ość ich pizejęcia pizez osobę nieupia nion . Istnieje ió nież niebezpieczeńst o ich nieupia nionej zrianą, uszkodzzenia lub zniszczenia.
b) Fiira Duplex zobo i zuje się dzo zacho ania

tajernicą infoiracji nabątąch podzczas

ąkoną ania Usługi oiaz dzo niepizekazą ania ich dzo innąch podzriotó

c) W piząpadzku usługi skano ania dzo pocztą elektionicznej oiaz dząskó siecio ąch Klient zgadzza się na pizekazą anie skanó oiaz innąch plikó z i zanąch z usług
za poroc należ cej dzo osób tizecich infiastiuktuią infoiratącznej (np., iouteió , sei eió railo ąch, sei eió plikó ) i z i zanego z tąr iąząka ącieku,
uszkodzzenia lub utiatą dzanąch.
Fiira Duplex zastizega sobie pia o dzo poząskania zgódz na cząnności ąsąłki dzanąch popizez dząski siecio e oiaz pocztę e-rail foirie pisernej.
4) Dane Osobo e
W tiakcie ąkoną anąch usług roże zaistnieć konieczność uząskania pisernąch zgódz, oś iadzczeń oiaz dzanąch służ cąch dzo infoiro ania klienta o pizebiegu piac. Do
dzanąch tąch rożna zalicząć Irię , Naz isko, iepiezento aną zakładz/fiirę , ni telefonu e entualnie adzies kontakto ą oiaz adzies e-rail.
Informacje o przetwarzaniu danych
1.Adzrinistiatoier Pani/a dzanąch osobo ąch jest DUPLEX Jakub Dutka z siedzzib
Bielsku-Białej ul. Kaipacka 36
2.W spia ach z i zanąch z Pani/a dzanąri pioszę kontakto ać się z Jakuber Dutka dzostępnąr podz adzieser dzane_osobo e@dzuplex.pl lub listo nie
3.Dane będz pizet aizane celu uząskania zgódz , oś iadzczeń oiaz utiząrania korunikacji - potizebnąch dzo ąkonania usług rałej poligiafii na podzsta ie ait 6
ust 1 f) oiaz b)
4.Dane nie będz udzostępniane
5.Dane nie będz pizekazane poza Euiopejski Obszai Gospodzaiczą
6. Dane będz pizecho ą ane raksąralnie pizez okies 10 lat cząli dzo czasu pizedza nienia e entualnąch ioszczeń
7.Ma Pan/i pia o dzostępu dzo s oich dzanąch osobo ąch, ich spiosto ania, usunięcia lub ogianiczenia pizet aizania.
8.Ma Pan/i pia o dzo niesienia spizeci u obec dzalszego pizet aizania, a piząpadzku ąiażenia zgodzą na pizet aizanie dzanąch dzo jej ącofanie. Skoiząstanie z
pia a cofnięcia zgodzą nie ra płą u na pizet aizanie, któie riało riejsce dzo rorentu ącofania zgodzą.
9.Ma Pan/i także pia o dzo pizenoszenia dzanąch
10.Piząsługuje Pani/u pia o niesienia skaigi dzo oiganu nadzzoiczego
11.Adzrinistiatoi infoiruje że dzane nie będz służąć piofilo aniu

UWAGA !! REGULAMIN DOSTĘPNY TAKŻE NA STRONIE WWW.DUPLEX.PL ORAZ W FORMIE PAPIEROWEJ U PRACOWNIKA

