Drogi Kliencie,
Decydując się na współpracę z serwisem LocationScout jednocześnie akceptujesz poniższy regulamin.
1. LocationScout nie jest stroną umowy najmu między właścicielem nieruchomości (Wynajmującym) a
Najemcą i nie bierze odpowiedzialności za niedotrzymanie postanowień tej umowy. LocationScout
pośredniczy w wynajmie nieruchomości.
2. Prezentowane na stronach serwisu LocationScout ogłoszenia dotyczące nieruchomości i ich treści nie
stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie dane dotyczące obiektu zdjęciowego (lokacji) przekazywane są wyłącznie przez
LocationScout jako pośrednika reprezentującego właściciela nieruchomości. Zabronione jest
udostępnianie osobom trzecim warunków umowy, danych dotyczących lokalizacji obiektu zdjęciowego oraz
zdjęć wykonanych przed lub w trakcie realizacji umowy, chyba, że jest to niezbędne do realizacji produkcji
filmowej objętej umową. LocationScout zastrzega sobie możliwość domagania się naprawienia szkody
wyrządzonej naruszeniem powyższych warunków.
4. Zdjęcia dostępne w serwisie www.locationscout.pl mogą być przetwarzane tylko i wyłącznie w celach
związanych z realizacją zamówienia. Zabronione jest zwielokrotnianie, udostępnianie publiczne oraz
wykorzystanie całości lub części zdjęć i obrazów w celach innych niż związane z realizacją produkcji
filmowej objętej umową, a w szczególności w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Prawa autorskie do
wszystkich zdjęć publikowanych w serwisie www.locationscout.pl należą do LocationScout.
5. Wszystkie obiekty przedstawiane na www.locationscout.pl są dostępne w ofercie jako przedmiot
umowy najmu, jednakże właściciele nieruchomości/Wynajmujący zastrzegają sobie możliwość odmowy
podpisania umowy bez podania powodu. LocationScout nie ponosi odpowiedzialności za działania
Wynajmujących.
6. Umieszczenie przez LocationScout informacji o nieruchomości w bazie danych wiąże się z
koniecznością przetwarzania danych osobowych. Wysłanie przez właściciela nieruchomości niniejszej
informacji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. W związku z tym
informujemy, że:
•
•
•

administratorem danych jest LocationScout
dane właściciela nieruchomości będą wykorzystane w celu utrzymania możliwości
kontaktowania się z nim.
właściciel nieruchomości ma prawo dostępu do treści danych oraz prawo do ich poprawiania;
podanie danych jest dobrowolne.

7. LocationScout dołoży wszelkich starań w celu starannego i rzetelnego wykonania umowy
pośrednictwa.
8. W przypadkach nieunormowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

