
Warunki ogólne

1. Złożenie zamówienia w firmie „Pod Słoniem” jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień poniższego regulaminu.

2. W momencie, gdy Zamawiający otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia  zostaje zawarta umowa o dzieło między Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą.

3. Zleceniodawca o wszystkich kosztach lub sposobie wyceny zostanie poinformowany przed realizacją zamówienia.

Projekty graficzne i prawa autorskie

1. Wycofanie wydruku z zatwierdzonego projektu nie jest możliwe.  

2. Zleceniodawca zobowiązuje się dostarczyć poprawne projekty przygotowane wg. wytycznych firmy „Pod Słoniem”s.c bądź godzi się na ich odpłatną korektę.

3. Zleceniodawca bierze pełną odpowiedzialność prawną względem osób trzecich za przekazane do realizacji projekty.

4. Projekty Tworzone przez firmę „Pod Słoniem” są wysyłane lub dostarczone do zatwierdzenia przez Zleceniodawcę. 

5. Firma „Pod Słoniem” nie odpowiada za merytoryczne błędy w druku jeśli projekt został ostatecznie zatwierdzony do realizacji przez  Zleceniodawcę

6. Prawa autorskie do projektów wykonanych w firmie „Pod Słoniem”  pozostają jej własnością.  Przekazanie Praw autorskich może nastąpić osobną umową. 
.

Terminy realizacji,  warunki wysyłki i dostaw

1. Warunkiem rozpoczęcia realizacji zamówienia jest zapłata całości kwoty lub wpłata zadatku. W przypadku zamówień których płatność następuje poprzez 
     przelew bankowy warunkiem rozpoczęcia realizacji zamówienia jest przekazanie danych kontaktowych zamawiającego tj. imię nazwisko, 
     dane reprezentowanej firmy i telefon kontaktowy. 

3. Zleceniodawca zobowiązuje się  przestrzegać terminu złożenia lub akceptacji projektów, dostawy materiału. W przypadku niedotrzymania terminów  
     termin realizacji zamówienia ulegnie przesunięciu.

4. Podawane terminy dostaw mogą nieznacznie ulec zmianie, dlatego zobowiązujące terminy dostaw muszą być oddzielnie uzgodnione pisemnie. 
     Dni robocze liczone są od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem świąt ustawowo wolnych od pracy oraz 24 i 31 grudnia.

5. Przesyłki kurierskie są ubezpieczone i podlegają reklamacji w przypadku uszkodzenia podczas transportu. Warunkiem zwrotu kosztów lub
     wymiany towaru jest spisany w obecności kuriera protokół szkody.

6. Firma „Pod Słoniem” nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia przesyłek z winy Poczty Polskiej bądź Firmy Kurierskiej.

Reklamacje

1. Termin przyjmowania reklamacji jest do siedmiu  dni roboczych od odebrania zamówienia. 

2. W sprawie reklamacji odpowiadamy w ciągu dwóch dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego i otrzymania wadliwego towaru.

3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest uregulowanie rachunku wobec firmy „Pod Słoniem”- jeśli nie zostało to zrobione wcześniej.

4. Podstawą reklamacji z tytułu niezgodności kolorystycznej jest tylko próbka dostarczona i zaakceptowana przed wykonaniem całości zamówienia.

5. Jeżeli towar jest tylko częściowo wadliwy to Zleceniodawca nie może zgłosić całej par�i towaru do reklamacji, lecz tylko część    wadliwą.

6. Prawo do składania reklamacji ma tylko i wyłącznie Zleceniodawca i prawo to nie może być przekazywane innym osobom.

7. Nadmiar lub niedomiar do 3% towaru jest możliwy i nie stanowi podstawy do roszczeń reklamacyjnych.

8. Zwrot kosztów w przypadku uznania reklamacji, następuje wyłącznie w przypadku zwrotu/odesłania wadliwego towaru do drukarni.

9.  W przypadku reklamacji formatu tolerancja formatu ostatecznego to +/- 5%

 Gwarancja i odpowiedzialność firmy

1. Na wykonane usługi i produkty udzielamy rocznej gwarancji liczonej od dnia odbioru zamówienia. W szczególnych przypadkach (takich jak np.
    nietypowe warunki użytkowania, wykonanie usługi niezgodnie ze sztuką na życzenie Zleceniodawcy) gwarancja może nie zostać udzielona. Zleceniodawca
    zostanie o tym fakcie poinformowany przed rozpoczęciem realizacji zamówienia

2. W przypadku produktów montowanych w terenie na zewnątrz lub wewnątrz pomieszczeń, dozór i konserwacja techniczna leży po stronie  Zleceniodawcy.

3. Odpowiedzialność reklamacyjna opiewa wyłącznie do kwoty złożonego zamówienia, nie pokrywamy kosztów osób trzecich
    i nie uznajemy roszczeń z tytułu zysku utraconego.

4. W przypadku prac na materiale powierzonym, wymagamy dostarczenia 3% materiałów zapasowych które mogą ulec zniszczeniu.

5. Firma nie zwraca kosztów za zniszczony w trakcie pracy materiał Zleceniodawcy.
              



Praktyka i zasady ochrony danych osobowych (RODO)

1. Administratorem danych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest firma „Pod Słoniem” s.c. adres: 81-333 Gdynia, ul. Morska 38  NIP 5861032346 

2. W razie  szczegółowych pytań dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez firmę „Pod Słoniem” prosimy o kontakt pod adresem 
     email:  kierownik@podsloniem.pl. 

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu: 

     A. Wykonania zawartej umowy w tym i dokonania rozliczeń finansowych oraz dotrzymania warunków gwarancji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

     B. Dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

     C. Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

     D. Zapewnienia bezpieczeństwa i porządku pracy w zakładzie - monitoring przy użyciu kamer video.

4. Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w punkcie 3 mogą być: 

     A. Podmioty, którym Administratorzy zobowiązani są udostępniać dane na podstawie przepisów prawa.

     B. Odbiorcy danych tacy jak: poczta, kurierzy, księgowość, banki, kancelarie prawne i firmy windykacyjne. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w punkcie 3:

     A.Do czasu wykonania umowy,  do momentu jej rozwiązania lub wygaśnięcia.

     B. Na czas dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, do momentu przedawnienia

     C. W przypadku monitoringu przy użyciu kamer video przez okres 2 tygodni.

d. Wypełnienia obowiązków prawnych do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.
 
6. Zebrane dane osobowe i inne informacje i nośniki po czasie określonym w punkcie 5 zostają usunięte bądź zabezpieczone w następujący sposób:

     A. Podpisy, numery telefonów, adresy e-mail  pozostawione w formie papierowej ( w szczególności druki zleceń i wydrukowane e-maile) 
     są niszczone przy użyciu niszczarki do dokumentów i następnie utylizowane w punktach odbioru makulatury.

     B.  Papierowe dokumenty firmowe, nieudane kopie i wydruki, pozostawione oryginały w formie papierowej których właściciela nie można ustalić są niszczone
     przy użyciu niszczarki do dokumentów i następnie utylizowane w punktach odbioru makulatury.

     C. Przesłane e-maile i pliki kasują się automatycznie w czasie do 3 miesięcy od dnia przesłania.

     D. Wymienione płytki stemplarskie są zwracane zleceniodawcy, wadliwie wykonanie są niszczone przez ich rozcięcie.

     E. Pozostawione nośniki danych(w szczególności pendrive’wy, płyty cd) których właściciela nie można ustalić  są fizyczne niszczone w czasie do  jednego miesiąca od 
pozostawienia.

     F. Wadliwie lub nadmiarowo wydrukowane materiały zawierające dane osobowe są niszczone fizycznie przy użyciu niszczarki lub gilotyny i następnie utylizowane w punktach 
odbioru makulatury.

     G. Nagrania z kamer wideo kasują się automatycznie i zawierają ostatnie dwa tygodnie.

6. Przysługują  Państwu następujące prawa: 

     A. Prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;

     B. Prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

     C. Prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, o ile Administratorowi nie przysługuje prawo dalszego przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa;

     D. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;

     E. Prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO;

     F. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO.

7. Przysługuje  Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznają, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO. 

9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych 
będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy. 
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