
UMOWA NAJMU FOTOBUDKI

Zawarta w Opolu dnia : …....................

pomiędzy:
Imię i nazwisko:  
Adres:  
Nr telefonu:  

zwanym dalej Zamawiającym, 

a …......................................................................................................................................  zwanym dalej Wynajmującym .

Szczegóły najmu fotobudki:

A1. Data wynajmu
A2. Miejscowość dostarczenia fotobudki    
A3. Godzina rozpoczęcia
A4. Godzina zakończenia
A5. Łączna liczba godzin
A6. Cena za najem ( pakiet )
A7. Cena za dodatkową godzinę (domówioną poza 
pakietem )
A8. Cena za transport
A9. Cena za dodatki -
A10. Opis Dodatków: 
A11. Personalizacja: 
Suma: 
Osoba do kontaktu

§1 Przedmiot umowy

1. Wynajmujący zobowiązuje się dostarczyć Fotobudkę Ola na uroczystość, która zgodnie ze specyfikacją najmu 
odbędzie się dnia określonego w pkt. A1, w miejscowości określonej w pkt. A2, w godzinach określonych w pkt.
A3 i A4 oraz zapewnić wynajętej fotobudce obsługę techniczną.

§2 Realizacja usługi najmu fotobudki

1. Zdjęcia zostaną wykonane w formacie 2 paski 5x15cm lub jedno10x15cm (3 ujęcia w sesji). 

2. Zdjęcia zostaną udostępnione online oraz na Pendrive lub DVD jeśli zamówiono do 7 dni po zakończeniu usługi.

3. Wynajmujący zastrzega że podczas świadczenia usługi mogą nastąpić przerwy techniczne nie dłuższe łącznie niż
30 minut. W przypadku wystąpienia przerw technicznych łączny czas najmu zostanie bezpłatnie wydłużony o 
czas przeznaczony przez Wynajmującego na usunięcie usterek.

4. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania fotobudki Ola Zamawiający jest zobowiązany do 
zapewnienia :
– Powierzchni płaskiej utwardzonej przynajmniej 2x2m
– Dostęp do prądu 230V w odległości nie większej niż 10m

§3 Wynagrodzenie

1. Zamawiający zapłaci Wynajmującemu wynagrodzenie w wysokości określonej w pkt. A6 powiększone o koszty 
dojazdu określone w pkt. A8, koszty dodatkowych godzin określone w pkt. A7 oraz dodatki określone w pkt. A9.

2. W dniu podpisania umowy Zamawiający wpłaci zadatek Wynajmującemu w wysokości 150 zł na poczet 
wykonania usługi, gotówką lub na konto nr SWIFT IEEAPLPA 36 1950 0001 2006 0044 5347 0002.

3. Rezerwacja terminu i obowiązywanie umowy nabiera mocy dopiero po wpłaceniu zadatku, jak mówi §3 
punkt 2 w dniu zawarcia umowy, także na odległość przy płatności przelewem. 
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4. Pozostała część wynagrodzenia zostanie wypłacona Wynajmującemu w dniu realizacji przedmiotu umowy, 
przed uruchomieniem fotobudki.

§4 Odpowiedzialność Zamawiającego

1. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody powstałe na fotobudce podczas imprezy 
wynikłe przez gości imprezy.

§5 Zgody Zamawiającego

1. Zamawiający wyraża zgodę na późniejsze wykorzystanie od1 do3 fotografii w materiałach reklamujących 
działalność Wykonawcy np. umieszczenie zdjęć na stronie internetowej oraz mediach społecznościowych, aby 
zaprezentować jakość świadczonych usług i z tego tytułu w przyszłości nie będzie przedstawiał żadnych 
roszczeń finansowych. 

§6 Odstąpienie od umowy

1. Zamawiąjacy może odstąpić od umowy poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w tym zakresie na adres 
Wykonawcy, nie później niż trzy dni przed planowanym rozpoczęciem świadczenia usługi z wykorzystaniem 
fotobudki Ola . W takim przypadku Wykonawca zatrzyma otrzymany zadatek. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy , bądź niewykonania umowy usługi z wykorzystaniem fotobudki Ola z winy
Wykonawcy jest on zobowiązany do zwrotu na rzecz Zamawiającego wpłaconego zadatku.

§7

1. Wszelkie spory mogące powstać na tle realizacji postanowień umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy 
miejscowo dla siedziby Wynajmującego.

2. Zamawiający oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez 
Wykonawcę w celach marketingowych, promocyjnych i reklamy różnego rodzaju towarów i usług świadczonych
przez Wykonawcę. Zamawiający może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych w 
celach marketingowych, wycofać zgodę lub sprzeciwić się przekazywaniu swoich danych innym 
administratorom danych, jak również żądać zaprzestania przetwarzania dla takich celów z uwagi na swoją 
szczególną sytuację.

3. Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

4. Wykonawca informuje, że zgodnie z art. 23 ust 1 pkt 3 i 5 oraz art. 23 ust 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o 
ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), dane osobowe 
Zamawiającego będą przetwarzane w bazie danych Wykonawcy dla celów realizacji niniejszej Umowy oraz 
marketingu Usług świadczonych przez Wykonawcę.

5. Zamawiający oświadcza że został poinformowany o prawie kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, w 
szczególności o prawie do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, żądania ich uzupełnienia, 
uaktualnienia i sprostowania

6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnego oświadczenia woli obu stron w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

8. Umowę sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

WYNAJMUJĄCY ZAMAWIAJĄCY  
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