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UMOWA NA OBSŁUGĘ FOTO CEREMONII ŚLUBNEJ 

zawarta w dniu ______________________________ w ______________________________ pomiędzy: 
 

FAMI Sp. z o.o. z siedzibą w (40-079) Katowicach, ul. Gliwicka 2 lok. 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000636655  NIP 6342872686  REGON 355423019,  
 

zwaną w dalszej części Umowy „Wykonawcą”,  

reprezentowaną przez: Alana Kurc – Członka Zarządu - Dyrektora Artystycznego, 
 

a Panią Młodą: 
 

Nazwisko Imię : _________________________________________________________________________________ 
 

Adres :                 _________________________________________________________________________________ 
 

PESEL :                 _________________________________________________________________________________ 
 

nr tel. / email :   _________________________________________________________________________________ 
 

data i miejsce ślubu :   ____________________________________________________________________________ 
 
łącznie z Panem Młodym: 
 

Nazwisko Imię : _________________________________________________________________________________ 
 

Adres :                 _________________________________________________________________________________ 
 

PESEL :                 _________________________________________________________________________________ 
 

nr tel. / email :   _________________________________________________________________________________ 
 

zwanych w dalszej części Umowy „Zamawiającym”, wspólnie nazywani dalej „Stronami” 
 
 

Preambuła 
Zważywszy, że : 

- Zamawiający w tym momencie czyni przygotowania do jednego z najważniejszych dni w swoim życiu, jakim jest Dzień 
Ślubu – zapewne stara się uczynić wszystko aby ten dzień stał się wyjątkowy i jako taki aby zachował się w pamięci 
jak najdłużej. 

- Wykonawca jest profesjonalnym podmiotem w zakresie realizacji foto-video, na rzecz którego pracują fotografowie i 
operatorzy video o wieloletnim doświadczeniu – zapewnia swoim klientom pełną gwarancję najwyższej jakości 
realizowanych zleceń. 

- Dyrektor Artystyczny Wykonawcy posiada udokumentowaną historię sięgająca 2002 roku.  W tym czasie realizował 
wiele wymagających sesji zdjęciowych współpracując m.in. z TV przy produkcjach filmowych, czy też z agencjami 
modelingowymi i prasowymi. Poniżej wykaz kilku wybranych realizacji: 

o Obsługa fotograficzna takich imprez jak Miss Śląska i Zagłębia, Miss Mazowsza, Miss Azulena, Miss 
Supercross czy Miss Club Poland. 

o Praca przy takich realizacjach jak „Taniec z gwiazdami", „You can dance", „Jak oni śpiewają" i wiele 
innych. 

o Wieloletni portrecista gości Warszawskiego Festiwalu Filmowego. 
o Sesje zdjęciowe z udziałem osób publicznych takich jak np. Andrzej Chyra, Robert Więckiewicz, Maciej 

Stuhr, Tomasz Kot, Marcin Prokop, Agata Kulesza i wielu innych. 
jest gwarantem materiału, który nie tylko uwiecznia wydarzenia ślubne ale również emocje jakie im towarzyszyły. 

- Zamawiający zamierza skorzystać z usług Wykonawcy. 
 

Strony postanawiają, co następuje:  

http://www.slub.famifotovideo.pl/
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§ 1. 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego reportażu  
 

fotograficznego z uroczystości ślubnych, które odbędą się w dniu ____________________________. 
 

2. Strony umawiają się, że Wykonawca zrealizuje przedmiot niniejszej umowy w następującym zakresie: 
 

 
PAKIET                       

"FAMI STANDARD" 
PAKIET                       

"FAMI OPTIMUM" 
PAKIET                                  

"FAMI PREMIUM" 

PRZYGOTOWANIA DO ŚLUBU PANNY MŁODEJ 2 godziny 2 godziny 2 godziny 

PRZYGOTOWANIA DO ŚLUBU PANA MŁODEGO (1) 2 godziny 2 godziny 2 godziny 

OBSŁUGA FOTO CEREMONII POCZĄWSZY OD PRZYGOTOWAŃ PARY MŁODEJ do godziny 1:00 do godziny 1:00 do godziny 1:00 

DODATKOWY FOTOGRAF W TRAKCIE CAŁEJ CEREMONII ŚLUBNEJ ---------------------- ---------------------- do godziny 1:00 

SESJA ŚLUBNA W PLENERZE (2) ---------------------- 2 godz + 2 godz dojazd 4 godz + 2 godz dojazd 

WIZAŻYSTA / ASYSTENT FOTO W TRAKCIE SESJI ŚLUBNEJ W PLENERZE (2) ---------------------- 2 godz + 2 godz dojazd 4 godz + 2 godz dojazd 

ZDJĘCIA PO OBRÓBCE CYFROWEJ 500 szt. 750 szt. 1.000 szt. 
ZDJĘCIA PO RĘCZNYM, ARTYSTYCZNYM RETUSZU +50 szt. +75 szt. +100 szt. 
FOTO KSIĘGA 20 x 20 x 20 str. 30 x 30 x 20 str. 30 x 30 x 30 str. 

ODBITKI ZDJĘCIOWE W FORMACIE 15x23 cm 30 szt. 60 szt. 90 szt. 

OKOLICZNOŚCIOWE, SPERSONALIZOWANE ETUI NA ZDJĘCIA I PENDRIVE 1 szt. 1 szt. 1 szt. 

OKOLICZNOŚCIOWY, SPERSONALIZOWANY PENDRIVE 1 szt. 1 szt. 1 szt. 

WARTOŚĆ BRUTTO PAKIETU FOTO:  3.700 zł  4.700 zł  6.400 zł 
 

NAZWA DODATKOWEJ USŁUGI / MATERIAŁU   
W PROMOCJI ZA PAKIET FOTO - VIDEO 

PAKIET                       
"FAMI STANDARD" 

PAKIET                       
"FAMI OPTIMUM" 

PAKIET                                  
"FAMI PREMIUM" 

BEZPŁATNY DOJAZD Z KATOWIC LUB MIEJSCA TARGÓW ŚLUBNYCH (3) X do 60 km do 100 km do 150 km 

MOBILNE STUDIO W TRAKCIE WESELA X w cenie pakietu foto-video w cenie pakietu foto-video w cenie pakietu foto-video 

POLAROID DOSTĘPNY W TRAKCIE WESELA X w cenie pakietu foto-video w cenie pakietu foto-video w cenie pakietu foto-video 

GADŻETY DO ZDJĘĆ Z POLAROIDA X w cenie pakietu foto-video w cenie pakietu foto-video w cenie pakietu foto-video 

40 ZDJĘĆ Z POLAROIDA W CENIE USŁUGI X ---------------------- ---------------------- w cenie pakietu foto-video 

PŁATNE ZDJĘCIA Z POLAROIDA 
 

ZAMAWIAM  ……..…….… szt KASET (1. KASETA = 20 ZDJĘĆ) 
 

+100 zł / kasetę 
 

zł 

+90 zł / kasetę 
 

zł 

+80 zł / kasetę 
 

zł 

KSIĘGA WESELNA   +100 zł w cenie pakietu foto-video w cenie pakietu foto-video 

DWA ŻELOWE SERCA LUB DWIE GRAFIKI Z PARĄ MŁODĄ DLA RODZICÓW X ---------------------- ---------------------- w cenie pakietu foto-video 

SZYBKA REALIZACJA MATERIAŁU FOTOGRAFICZNEGO (30 dni) X ---------------------- ---------------------- w cenie pakietu 

UJĘCIA Z DRONA  +200 zł +150 zł +100 zł 

ANIMATOR ORGANIZUJĄCY ZABAWĘ DLA DZIECI NA WESELU  +500 zł +400 zł +300 zł 

2 DODATKOWE FOTO-KSIĄŻKI JAKO PREZENT DLA RODZICÓW  +400 zł +300 zł +200 zł 

ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO PAKIETU FOTO Z DODATKAMI: zł zł zł 

(1) Opcja dostępna przy dwóch fotografach obsługujących ceremonię ślubną lub dodatkowa, płatna usługa w innym dniu niż dzień ślubu. 
(2) 2. lub 4. godzinna sesja ślubna + 2 dodatkowe godziny na dojazd w miejsce sesji plenerowej liczone z Katowic lub z miasta Targów Ślubnych. W przypadku przekroczenia ustalonego 

limitu czasowego za każdą rozpoczętą godzinę ponad limit może być pobrana opłata w wysokości 100 zł brutto. 
(3) Dotyczy dojazdu w dniu ślubu. W przypadku realizacji innych usług poza dniem ślubu może być pobrana opłata  w wysokości 0,70 zł / km dojazdu. 

 

NAZWA DODATKOWEJ USŁUGI / MATERIAŁU  
DOKUPOWANEGO DO PAKIETU 

PAKIET                       
"FAMI STANDARD" 

PAKIET                       
"FAMI OPTIMUM" 

PAKIET                                  
"FAMI PREMIUM" 

CENA BRUTTO 
uwzględniająca 10% rabat 

CENA BRUTTO 
uwzględniająca 15% rabat 

CENA BRUTTO 
uwzględniająca 20% rabat 

DODATKOWY FOTOGRAF NA WESELU  585,00 zł 550,00 zł w cenie pakietu 

DODATKOWY FOTOGRAF W TRAKCIE CAŁEJ CEREMONII ZAŚLUBIN  765,00 zł 720,00 zł w cenie pakietu 

OBSŁUGA POPRAWIN REALIZOWANA PRZEZ JEDNEGO FOTOGRAFA  675,00 zł 630,00 zł 600,00 zł 

OPERATOR REALIZUJĄCY ZDJĘCIA Z POWIETRZA Z WYKORZYSTANIEM DRONA  540,00 zł 510,00 zł 480,00 zł 

MOBILNE STUDIO  
 w cenie pakietu F+V 
540 zł w PAKIECIE FOTO 

 w cenie pakietu F+V 
510 zł w PAKIECIE FOTO 

 w cenie pakietu F+V 
480 zł w PAKIECIE FOTO 

NARZECZEŃSKA SESJA PLENEROWA (2 godz. sesji + do 2 godz. na dojazd)  675,00 zł 630,00 zł 600,00 zł 

NARZECZEŃSKA SESJA PLENEROWA (4 godz. sesji + do 2 godz. na dojazd)  1.080,00 zł 1.020,00 zł 960,00 zł 

SESJA ŚLUBNA W STUDIU (2 godz. sesji + do 2 godz. na dojazd)  855,00 zł 805,00 zł 760,00 zł 

SESJA ŚLUBNA W STUDIU (4 godz. sesji + do 2 godz. na dojazd)  1.260,00 zł 1.190,00 zł 1.120,00 zł 

SZYBKA REALIZACJA MATERIAŁU (MAX TERMIN 30 DNI)  675,00 zł 630,00 zł w cenie pakietu 

DODATKOWO ZAMAWIAM …………………………….……… szt ZDJĘĆ PO OBRÓBCE  x 1,80 zł =                  zł x 1,70 zł =                  zł x 1,60 zł =                  zł 

DODATKOWO ZAMAWIAM ……………………………….…… szt ZDJĘĆ PO RETUSZU  x 9,00 zł =                  zł x 8,50 zł =                  zł x 8,00 zł =                  zł 

DODATKOWO ZAMAWIAM …………………………….……… szt ODBITEK 15X23 CM  x 1,50 zł =                  zł x 1,35 zł =                  zł x 1,20 zł =                  zł 

http://www.slub.famifotovideo.pl/
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ŻELOWE SERCE LUB GRAFIKA Z PARĄ MŁODĄ DLA RODZICÓW  270,00 zł 255,00 zł w cenie pakietu 

POKAZ MULTIMEDIALNY ZDJĘĆ (DO 6 MINUT)  450,00 zł 425,00 zł 400,00 zł 

DODATKOWA FOTOKSIĄŻKA 20 CM X 20 CM X 20 STR  270,00 zł 255,00 zł 240,00 zł 

DODATKOWA FOTOKSIĄŻKA 30 CM X 30 CM X 20 STR  450,00 zł 425,00 zł 400,00 zł 

DODATKOWA FOTOKSIĄŻKA 30 CM X 30 CM X 30 STR  675,00 zł 635,00 zł 600,00 zł 

ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO USŁUG DODATKOWYCH :    

ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO USŁUG DODATKOWYCH I PAKIETU :    
 

 

 DODATKOWE UZGODNIENIA Z PARĄ MŁODĄ 
 

 

§ 2. 
1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy  

 

wynagrodzenie w łącznej wysokości ______________________________ złotych brutto. 
2. Strony umawiają się, że po podpisaniu niniejszej umowy Zamawiający wpłaci Wykonawcy zadatek w wysokości 600 (sześćset 

00/100) złotych brutto.  
       

 przelewem w terminie 3 dni  gotówką w dniu podpisania umowy 
 

a. Wpłata zadatku jest przyrzeczeniem realizacji niniejszej umowy przez Zamawiającego. 
b. Rozliczenie wpłaconego zadatku nastąpi wraz z rozliczeniem końcowym wskazywanym w §2 ust.3 lit.b niniejszej 

umowy. 
c. W przypadku niewykonania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zwróci Zamawiającemu zadatek w podwójnej 

wysokości. Wyjątek od tej reguły stanowi sytuacja, w której niewykonanie umowy przez Wykonawcę związane było 
z siłą wyższą, wypadkiem lub innymi zdarzeniami losowymi niezależnymi od Wykonawcy. W takim przypadku 
Wykonawca zwróci Zamawiającemu zadatek w pojedynczej wysokości. 

d. W przypadku niewykonania umowy przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo zachować zadatek. Wyjątek od 
tej reguły stanowi sytuacja, w której niewykonanie umowy przez Zamawiającego związane było z siłą wyższą, 
wypadkiem lub innymi zdarzeniami losowymi niezależnymi od Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający 
będzie mógł wykorzystać wpłacony zadatek do realizacji innego zlecenia u Wykonawcy. 

3. Dalszą część wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy w 
dwóch etapach: 

a. ETAP 1 - 40% wynagrodzenia wskazywanego w ust.1 powyżej t.j. kwotę ___________________________ złotych brutto, 
która stanowi wynagrodzenie za zrealizowanie reportażu fotograficznego z uroczystości ślubnych i płatne będzie 
najpóźniej w terminie 3 dni przed datą wskazaną w §1 ust.1 niniejszej umowy na rachunek bankowy Wykonawcy. 
Dodatkowo Strony uzgadniają, że w przypadku obsługi „poprawin” lub w przypadku realizacji reportażu 
fotograficznego przez dwóch fotografów, kwota wynikająca z niniejszej lit.a zostanie powiększona o kwotę 
uzgodnioną z Zamawiającym z tytułu obsługi „poprawin” lub/i o dodatkową kwotę uzgodnioną z Zamawiającym z 
tytułu pracy drugiego fotografa.  
 

b. ETAP 2 - 60% wynagrodzenia wskazywanego w ust.1 powyżej, pomniejszone o kwotę zadatku wynikającego z ust.2 
powyżej t.j. kwotę _______________________ złotych brutto stanowi wynagrodzenie za obróbkę przez Wykonawcę 
materiału fotograficznego, o którym mowa w §1 ust.2 i płatne będzie najpóźniej w dniu przekazania Zamawiającemu 
materiału zgodnie z ustaleniami  wynikającymi z §3 ust.1, 2, 3a, 4 poniżej. W przypadku wskazywanym §3 ust.3b 
poniżej, część wynagrodzenia za materiał uzupełniający płatna będzie w dniu przekazania Zleceniobiorcy tego 
materiału uzupełniającego. 
 

4. Łączna wysokość wynagrodzenia określona w ust.1-3 powyżej jest kwotą brutto i obejmuje obowiązujący  podatek VAT.  
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie faktury, w wysokości i terminach określonych w ust.2 i 3 

powyżej, gotówką lub na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze:  
                                                                

35 2490 0005 0000 4600 8063 6090 
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6. Strony uzgadniają, że wysokość wynagrodzenia wskazywana w ust.1 powyżej obejmuje koszty dojazdu Wykonawcy na miejsce 
obsługi ceremonii ślubnej. W przypadku, gdy miejsce realizacji ceremonii ślubnej oddalone jest od siedziby Wykonawcy lub 
od miasta w którym odbywały się Targi Ślubne o więcej niż 60 km (dla Pakietu Standard) / 100 km (dla Pakietu Optimum) / 
150 km (dla Pakietu Premium), Zamawiający zapłaci Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 70 groszy brutto za 
każdy kilometr powyżej ww. limitu.  

7. Strony uzgadniają, że ustalenia wynikające z ust.6 powyżej nie dotyczą kosztów przejazdu na Sesje Plenerowe lub inne sesje 
realizowane na dodatkowe zlecenie Pary Młodej w innym dniu, niż dzień ceremonii ślubnej. W okolicznościach wskazanych w 
zdaniu powyżej Zamawiający zapłaci Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 70 groszy brutto za każdy kilometr 
dojazdu w miejsce ww. sesji oraz dodatkowo pokryje opłaty autostradowe i koszty wejścia do obiektów w ramach realizacji 
ww. sesji. 

8. W przypadku, gdy miejsce realizacji przedmiotu niniejszej umowy oddalone jest od siedziby Wykonawcy o więcej niż 149 km, 
Zamawiający zapewni Wykonawcy bezpłatne miejsca noclegowe ze śniadaniem w ilości odpowiadającej uzgodnionej liczbie 
osób biorących udział w obsłudze Ceremonii Ślubnej. 

9. Zleceniodawca w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy zapewnia osobom obsługującym ceremonię ślubną w imieniu 
Wykonawcy dostęp do bezpłatnych posiłków. 

§ 3. 

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu materiał, o którym mowa w §1 ust.2 w terminie do 60 dni od daty zamykającej 
elementy realizacji zlecenia wskazywane w ust. 2 - 4 poniżej.  

2. Strony umawiają się, że Zamawiający po otrzymaniu od Wykonawcy surowego materiału fotograficznego przekazanego mu w 
celu wybrania ujęć przeznaczonych do obróbki graficznej, do retuszu ręcznego oraz do wykonania foto księgi, zobowiązuje się 
odesłać swoje wskazania maksymalnie w terminie 7 dni. W przypadku opóźnienia, proporcjonalnemu wydłużeniu ulega termin 
wynikający z ust.1 powyżej. Strony umawiają się dodatkowo, że opóźnienie przekraczające 21 dni uprawnia Wykonawcę do 
samodzielnego wyboru zdjęć. 

3. W przypadku dodatkowych zdjęć wykonywanych w terminie późniejszym niż data ślubu (Sesja Plenerowa, Sesja Studyjna), 
Strony umawiają się, że Zamawiający i Wykonawca dołożą wszelkich starań aby dodatkowe sesje zostały zrealizowane w 
maksymalnym terminie do 30 dni od daty ślubu wskazywanej w §1 ust.1 umowy. Zamawiający wyraża zgodę na realizację 
dodatkowych sesji w dni robocze tygodnia.   Jeżeli termin realizacji dodatkowych sesji będzie dłuższy niż ww. 30 dni z winy 
Zamawiającego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu materiał w dwóch terminach: 

a. Materiał z ceremonii ślubnej w terminie wynikającym z ust. 1 powyżej. 
b. Materiał uzupełniający z sesji dodatkowych w maksymalnym terminie do 30 dni  od daty wykonania ostatniej sesji. 

4. Przekazanie materiału, o którym mowa w ust.1 powyżej nastąpi w formie, miejscu i czasie uzgodnionym pomiędzy Stronami. 
W razie braku zastrzeżeń przekazanych Wykonawcy w terminie 7 dni od momentu odbioru materiału przez Zamawiającego, 
uznaje się, iż materiał został przyjęty bez zastrzeżeń. W przypadku zastrzeżeń Wykonawca w maksymalnym terminie do 14 
dni od daty zgłoszenia zastrzeżeń poprawi materiał w zakresie wskazanym przez Zamawiającego drogą mailową, o ile 
zgłoszone zastrzeżenia objęte są zakresem niniejszej umowy.  

5. W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu wskazywanego w ust.1-4 powyżej o więcej niż 14 dni, Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto wskazywanego w §2 ust.3.b za każdy dzień 
zwłoki, nie więcej jednak niż wysokość wynagrodzenia wskazywanego w §2 ust.3.b . 

6. Strony uzgadniają, że dopuszcza się przesunięcie przez każdą ze Stron terminu uzgodnionego na realizację dodatkowych sesji 
wskazywanych w ust. 3 powyżej nawet w dniu realizacji tych sesji, jeżeli  związane to było z siłą wyższą, wypadkiem lub innymi 
zdarzeniami losowymi niezależnymi od niewywiązującej się Strony. W takim przypadku Strony uzgodnią inny termin realizacji 
sesji. 

§ 4. 

1. Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z portfolio Wykonawcy oraz akceptuje styl jego fotografii wraz ze sposobem obróbki 
zdjęć.  

2. Wykonawca nie gwarantuje uwiecznienia w materiale wskazywanym w §1 ust.2 niniejszej umowy  każdej osoby biorącej udział 
w uroczystościach ślubnych. Jeżeli Zamawiający życzy sobie aby Wykonawca zwrócił szczególną uwagę na określone osoby, 
zobowiązany jest wskazać takie osoby najpóźniej w początkowej fazie uroczystości weselnych. 

3. Strony uzgadniają, że obróbka graficzna zdjęć wskazywana w §1 ust.2 niniejszej umowy nie obejmuje takich operacji jak 
usuwanie postaci, usuwanie przedmiotów, dodawanie przedmiotów i postaci, zmiany plastyki twarzy lub postury postaci, 
retuszu twarzy gości weselnych, chyba że zostało to ustalone z Wykonawcą za dodatkową opłatą. 

4. Strony uzgadniają, że ręczny retusz zdjęć wskazywany w §1 ust.2 niniejszej umowy obejmuje m.in. retusz twarzy, zmianę 
plastyki twarzy, zmianę postury w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym. Strony potwierdzają, że ręczny retusz zdjęć dotyczy 
wyłącznie pary młodej, a nie gości weselnych, chyba że zostało to ustalone z Wykonawcą za dodatkową opłatą. 

5. Zamawiający został poinformowany o możliwości otrzymania fotografii o jakości odbiegającej od tej, którą można zobaczyć 
przeglądając portfolio Wykonawcy, co jest uwarunkowane wieloma czynnikami zewnętrznymi, niezależnymi od Wykonawcy, 
takimi jak np. miejsce, oświetlenie sali/świątyni, pogoda. Wykonawca deklaruje jednak, iż ze względu na wysoki standard 
swoich usług dopełni wszelkich starań aby przekazywany materiał był jak najwyższej jakości bez względu na czynniki 
zewnętrzne. 
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§ 5. 

1. Zamawiający nie może żądać od Wykonawcy przekazania wszystkich zdjęć wykonanych w ramach ceremonii ślubnej, jak 
również jakichkolwiek surowych plików graficznych w formacie RAW lub w formacie JPG przed ich wyborem i obróbką przez 
Wykonawcę. Surowe fotografie przekazane Zamawiającemu, poddane nieumiejętnej obróbce i drukowi niskiej jakości 
mogłyby zaszkodzić wizerunkowi Wykonawcy. W trosce o najwyższą jakość swojej usługi, to Wykonawca wybiera część zdjęć 
spośród wszystkich zrobionych, osobiście poddaje je cyfrowej obróbce i/lub ręcznemu retuszowi, po czym oddaje w ilości 
wskazywanej w §1 ust.3 niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zastrzega sobie prawo do bezterminowego i nieodwołalnego używania wykonanych fotografii w celu 
reklamowania swojej działalności poprzez publikację fotografii we wszelkiego typu mediach, prasie, internecie, na terenie 
całego świata. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystywanie w tych celach swojego wizerunku znajdującego się na 
wykonanych fotografiach i nie będzie w przyszłości z tego tytułu przedstawiał żadnych roszczeń finansowych. Jednocześnie 
Wykonawca zobowiązuje się nie wykorzystywać wykonanych fotografii w żadnym innym charakterze niż wspomniane 
powyżej.  

3. Jeśli Wykonawca będzie podejmował zamiar sprzedaży wykonanych fotografii musi niezwłocznie powiadomić o tym 
Zamawiającego, sprzedaż może odbyć się wyłącznie po otrzymaniu pisemnej zgody Zamawiającego i musi zostać 
uwarunkowana oddzielną umową wykonaną na potrzeby transakcji. 

4. Wszelkie prawa Autorskie w tym Autorskie prawa majątkowe do utworu fotograficznego opisanego w §1 nabywa Wykonawca. 
Zamawiający nie może wykorzystywać wykonanych fotografii w celach komercyjnych (zarobkowych) bez zgody Wykonawcy. 

 
§ 6. 

1. Administratorem danych osobowych Zamawiającego jest FAMI Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-079), ul. Gliwicka 2/6, 
KRS 0000636655, REGON 365423019, NIP 6342872686.  

2. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane przez Administratora w celu wykonania niniejszej umowy.  
3. Kontakt z Administratorem w celach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest możliwy  drogą mailową, z 

wykorzystaniem adresu mailowego info@famifotovideo.pl . 
4. Dane osobowe Zamawiającego będą chronione i przetwarzane w celu:  

a. Wykonania niniejszej umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO), 
b. Kontaktu Administratora z Zamawiającym w celu potwierdzenia wykonania usługi przez podwykonawców (na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO), 
c. Marketingu własnych produktów lub usług Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO – prawnie 

uzasadnionym interesem Administratora jest informowanie o jego ofercie handlowej,  
d. Realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu 

roszczeń lub obronie przed roszczeniami (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f RODO). 
 

5. Dane  osobowe Zamawiającego będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w ust. 4. W 
szczególności będą one przetwarzane przez okres trwania niniejszej umowy. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu 
kierowania do Zamawiającego  treści marketingowych, będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu 
względem takiego przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres 
przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń 
lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez 
czas wymaganym przepisami prawa, w tym przepisami prawa podatkowego i o rachunkowości.  

6. Dane osobowe Zamawiającego nie będą przekazywane innym podmiotom poza podmiotami, które pomagają 
Administratorowi wykonywać niniejszą umowę:  są podwykonawcami usług, prowadzą  stronę internetową Administratora, 
w tym komunikację z Zamawiającym (np. wspierają Administratora w wysyłaniu wiadomości e-mail, a w przypadku działań 
reklamowych – także w kampaniach marketingowych), zapewniają wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów 
teleinformatycznych Administratora (np. przechowywanie danych), a także firmom realizującym przesyłki, podmiotom 
obsługującym płatności na naszej stronie oraz zapewniają bieżącą obsługę prawną, przeprowadzają audyty etc.  

7. Zamawiającemu  przysługuje prawo: dostępu do treści danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii oraz żądania ich 
sprostowania, usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania 
danych osobowych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, do cofnięcia zgody w przypadku, gdy 
Administrator  będzie przetwarzał dane osobowe Zamawiającego  w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny 
sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

8. Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.  
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§ 7. 
1. Strony uzgadniają, że wykonawca zrealizuje niniejszą umowę fotografami wchodzącymi w skład zespołu FAMI FOTO VIDEO. 

Wykonawca nie wyraża zgody na obecność podczas uroczystości innych fotografów oraz więcej niż dwóch kamerzystów spoza 
zespołu FAMI FOTO VIDEO. 

2. Strony umawiają się, że Zamawiający zobowiązany jest poinformować Wykonawcę o gościach weselnych, którzy zgłosili mu 
zakaz używania swojego wizerunku na materiałach fotograficznych. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o takich osobach 
przed obróbką materiału fotograficznego, przesyłając Wykonawcy zdjęcia takich osób. 

3. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy okaże się nieważne, bezskuteczne lub w jakikolwiek inny sposób utraci 
moc wiążącą pomiędzy Stronami, okoliczność taka pozostawać będzie bez wpływu na byt prawny niniejszej umowy i moc 
wiążącą pozostałych jej postanowień. W takim przypadku Strony obowiązywać będzie zapis wadliwego postanowienie jak 
najbardziej zbliżony do zgodnego zamiaru Stron, wyrażonego przy zawieraniu umowy. W razie konieczności Strony będą 
podejmowały starania o usunięcie lub zmianę wadliwych zapisów, zgodnie z interesem Stron. 

4. Miejscem zawarcia umowy jest miejscowość, w której znajduje się siedziba Wykonawcy. W przypadku jednak zawarcia umowy 
na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni 
od jej zawarcia zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. „o prawach konsumenta”. Do zachowania ww. terminu wystarczy 
wysłanie z wykorzystaniem adresu mailowego info@famifotovideo.pl  oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Na 
żądanie przesłane na adres mailowy info@famifotovideo.pl  Zamawiający każdorazowo otrzyma wzór oświadczenia o 
odstąpieniu, z oznaczeniem nazwy i siedziby Wykonawcy. 

5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnego oświadczenia woli stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
6. Ewentualne spory między stronami będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania 

Zamawiającego. 
7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu 

cywilnego oraz Prawa Autorskiego.  
8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

Wykonawca  Panna Młoda 

 

  Pan Młody 
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UMOWA NA OBSŁUGĘ VIDEO CEREMONII ŚLUBNEJ 

zawarta w dniu ______________________________ w ______________________________ pomiędzy: 
 

FAMI Sp. z o.o. z siedzibą w (40-079) Katowicach, ul. Gliwicka 2 lok. 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000636655  NIP 6342872686  REGON 355423019,  
 

zwaną w dalszej części Umowy „Wykonawcą”,  

reprezentowaną przez: Alana Kurc – Członka Zarządu - Dyrektora Artystycznego, 
 

a Panią Młodą: 
 

Nazwisko Imię : _________________________________________________________________________________ 
 

Adres :                 _________________________________________________________________________________ 
 

PESEL :                 _________________________________________________________________________________ 
 

nr tel. / email :   _________________________________________________________________________________ 
 

data i miejsce ślubu :   ____________________________________________________________________________ 
 
łącznie z Panem Młodym: 
 

Nazwisko Imię : _________________________________________________________________________________ 
 

Adres :                 _________________________________________________________________________________ 
 

PESEL :                 _________________________________________________________________________________ 
 

nr tel. / email :   _________________________________________________________________________________ 
 

zwanych w dalszej części Umowy „Zamawiającym”, wspólnie nazywani dalej „Stronami” 
 

Preambuła 
Zważywszy, że : 

- Zamawiający w tym momencie czyni przygotowania do jednego z najważniejszych dni w swoim życiu, jakim jest Dzień 
Ślubu – zapewne stara się uczynić wszystko aby ten dzień stał się wyjątkowy i jako taki aby zachował się w pamięci 
jak najdłużej. 

- Wykonawca jest profesjonalnym podmiotem w zakresie realizacji foto-video, na rzecz którego pracują fotografowie i 
operatorzy video o wieloletnim doświadczeniu – zapewnia swoim klientom pełną gwarancję najwyższej jakości 
realizowanych zleceń. 

- Dyrektor Artystyczny Wykonawcy posiada udokumentowaną historię sięgająca 2002 roku.  W tym czasie realizował 
wiele wymagających sesji zdjęciowych współpracując m.in. z TV przy produkcjach filmowych, czy też z agencjami 
modelingowymi i prasowymi. Poniżej wykaz kilku wybranych realizacji: 

o Obsługa fotograficzna takich imprez jak Miss Śląska i Zagłębia, Miss Mazowsza, Miss Azulena, Miss 
Supercross czy Miss Club Poland. 

o Praca przy takich realizacjach jak „Taniec z gwiazdami", „You can dance", „Jak oni śpiewają" i wiele 
innych. 

o Wieloletni portrecista gości Warszawskiego Festiwalu Filmowego. 
o Sesje zdjęciowe z udziałem osób publicznych takich jak np. Andrzej Chyra, Robert Więckiewicz, Maciej 

Stuhr, Tomasz Kot, Marcin Prokop, Agata Kulesza i wielu innych. 
jest gwarantem materiału, który nie tylko uwiecznia wydarzenia ślubne ale również emocje jakie im towarzyszyły. 

- Zamawiający zamierza skorzystać z usług Wykonawcy. 
 

Strony postanawiają, co następuje:  
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§ 1. 

3. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego materiału video z uroczystości 
 

ślubnych, które odbędą się w dniu ____________________________.   
Umowa obejmuje: scenariusz, nagranie, opracowanie materiału filmowego oraz jego montaż. 
 

4. Strony umawiają się, że Wykonawca zrealizuje przedmiot niniejszej umowy w następującym zakresie: 
 

 
PAKIET                       

"FAMI STANDARD" 
PAKIET                       

"FAMI OPTIMUM" 
PAKIET                                  

"FAMI PREMIUM" 

VIDEO CLIP Z PODZIĘKOWANIAMI DLA RODZICÓW (do 6 min.) (1) ---------------------- ---------------------- 4 godz + 2 godz dojazd 

PRZYGOTOWANIA DO ŚLUBU PANNY MŁODEJ 2 godziny nagrań 2 godziny nagrań 2 godziny nagrań 

PRZYGOTOWANIA DO ŚLUBU PANA MŁODEGO (2) 2 godziny nagrań 2 godziny nagrań 2 godziny nagrań 

OBSŁUGA VIDEO CEREMONII POCZĄWSZY OD PRZYGOTOWAŃ PARY MŁODEJ do godziny 1:00 do godziny 1:00 do godziny 1:00 

DODATKOWY OPERATOR W TRAKCIE CAŁEJ CEREMONII ŚLUBNEJ ---------------------- ---------------------- do godziny 1:00 

PRZEKROJOWY VIDEO CLIP Z UROCZYSTOŚCI ŚLUBNYCH do 2-3 min. do 3-4 min. do 4-5 min. 

PEŁNOMETRAŻOWY FILM Z UROCZYSTOŚCI ŚLUBNYCH do 60 min. do 75 min. do 90 min. 
OKOLICZNOŚCIOWE, SPERSONALIZOWANE ETUI NA ZDJĘCIA I PENDRIVE 1 szt. 1 szt. 1 szt. 
OKOLICZNOŚCIOWY, SPERSONALIZOWANY PENDRIVE 1 szt. 1 szt. 1 szt. 

 
 

NAZWA DODATKOWEJ USŁUGI / MATERIAŁU   
W PROMOCJI ZA PAKIET FOTO - VIDEO 

PAKIET                       
"FAMI STANDARD" 

PAKIET                       
"FAMI OPTIMUM" 

PAKIET                                  
"FAMI PREMIUM" 

BEZPŁATNY DOJAZD Z KATOWIC LUB MIEJSCA TARGÓW ŚLUBNYCH (3) X do 60 km do 100 km do 150 km 

MOBILNE STUDIO W TRAKCIE WESELA X w cenie pakietu foto-video w cenie pakietu foto-video w cenie pakietu foto-video 

POLAROID DOSTĘPNY W TRAKCIE WESELA X w cenie pakietu foto-video w cenie pakietu foto-video w cenie pakietu foto-video 

GADŻETY DO ZDJĘĆ Z POLAROIDA X w cenie pakietu foto-video w cenie pakietu foto-video w cenie pakietu foto-video 

40 ZDJĘĆ Z POLAROIDA W CENIE USŁUGI X ---------------------- ---------------------- w cenie pakietu foto-video 

DWA ŻELOWE SERCA LUB DWIE GRAFIKI Z PARĄ MŁODĄ DLA RODZICÓW X ---------------------- ---------------------- w cenie pakietu foto-video 

WARTOŚĆ BRUTTO PAKIETU VIDEO:  3.200 zł  3.600 zł  4.600 zł 

WARTOŚĆ BRUTTO PAKIETU VIDEO w przypadku pakietu foto+video:  2.200 zł  2.700 zł  3.200 zł 
(4) 4. godzinna realizacja materiału video + 2 dodatkowe godziny na dojazd w miejsce kręcenia klipu liczone z Katowic lub z miasta Targów Ślubnych. W przypadku przekroczenia 

ustalonego limitu czasowego za każdą rozpoczętą godzinę ponad limit może być pobrana opłata w wysokości 100 zł brutto. 
(5) Opcja dostępna przy dwóch operatorach video obsługujących ceremonię ślubną lub dodatkowa, płatna usługa w innym dniu niż dzień ślubu.  
(6) Dotyczy dojazdu w dniu ślubu. W przypadku realizacji innych usług poza dniem ślubu może być pobrana opłata w wysokości 0,70 zł / km dojazdu. 

 

NAZWA DODATKOWEJ USŁUGI / MATERIAŁU  
DOKUPOWANEGO DO PAKIETU VIDEO 

PAKIET VIDEO                    
"FAMI OPTIMUM" 

PAKIET VIDEO                       
"FAMI ROYAL" 

PAKIET VIDEO                                  
"FAMI PREMIUM" 

CENA BRUTTO 
z rabatem -10% 

CENA BRUTTO 
z rabatem -15% 

CENA BRUTTO 
z rabatem -20% 

DODATKOWY OPERATOR VIDEO NA WESELU  585,00 zł 550,00 zł w cenie pakietu 

DODATKOWY OPERATOR VIDEO W TRAKCIE CAŁEJ CEREMONII ZAŚLUBIN  765,00 zł 720,00 zł w cenie pakietu 

OBSŁUGA POPRAWIN REALIZOWANA PRZEZ JEDNEGO OPERATORA VIDEO  675,00 zł 630,00 zł 600,00 zł 

OPERATOR REALIZUJĄCY ZDJĘCIA Z POWIETRZA Z WYKORZYSTANIEM DRONA  540,00 zł 510,00 zł 480,00 zł 

KLIP Z NARZECZEŃSKIEJ SESJI PLENEROWEJ 2-3 min (4 godz. sesji + do 2 godz. dojazd)  810,00 zł 765,00 zł 720,00 zł 

KLIP Z NARZECZEŃSKIEJ SESJI PLENEROWEJ 4-6 min (4 godz. sesji + do 2 godz. dojazd)  1.080,00 zł 1.020,00 zł 960,00 zł 

KLIP Z PODZIĘKOWANIAMI DLA RODZICÓW 4-5 min (4 godz. sesji + do 2 godz. dojazd)  810,00 zł 765,00 zł w cenie pakietu 

KLIP BŁOGOSŁAWIEŃSTWO OD RODZICÓW 6-9 min (2x4 godz. sesji + 2x2 godz. dojazd)  1.530,00 zł 1.445,00 zł 1.360,00 zł 

KLIP ZE ŚLUBNEJ SESJI PLENEROWEJ 2-3 min (4 godz. sesji + do 2 godz. dojazd)  810,00 zł 765,00 zł 720,00 zł 

KLIP ZE ŚLUBNEJ SESJI PLENEROWEJ 4-6 min (4 godz. sesji + do 2 godz. dojazd)  1.080,00 zł 1.020,00 zł 960,00 zł 

SZYBKI MONTAŻ (MAX TERMIN 45 DNI)  540,00 zł 510,00 zł 480,00 zł 

ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO USŁUG DODATKOWYCH :    

ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO USŁUG DODATKOWYCH I PAKIETU :    
 

 

 DODATKOWE UZGODNIENIA Z PARĄ MŁODĄ 
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§ 2. 

10. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy  
 

wynagrodzenie w łącznej wysokości ______________________________ złotych brutto. 
11. Strony umawiają się, że po podpisaniu niniejszej umowy Zamawiający wpłaci Wykonawcy zadatek w wysokości 600 (pięćset 

00/100) złotych brutto przy zamówieniu Pakietu Video lub 300 (dwieście 00/100) złotych brutto przy zamówieniu Pakietu 
Foto-Video. 
       

 przelewem w terminie 3 dni  gotówką w dniu podpisania umowy 
 

a. Wpłata zadatku jest przyrzeczeniem realizacji niniejszej umowy przez Zamawiającego. 
b. Rozliczenie wpłaconego zadatku nastąpi wraz z rozliczeniem końcowym wskazywanym w §2 ust.3 lit.b niniejszej 

umowy. 
c. W przypadku niewykonania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zwróci Zamawiającemu zadatek w podwójnej 

wysokości. Wyjątek od tej reguły stanowi sytuacja, w której niewykonanie umowy przez Wykonawcę związane było 
z siłą wyższą, wypadkiem lub innymi zdarzeniami losowymi niezależnymi od Wykonawcy. W takim przypadku 
Wykonawca zwróci Zamawiającemu zadatek w pojedynczej wysokości. 

d. W przypadku niewykonania umowy przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo zachować zadatek. Wyjątek od 
tej reguły stanowi sytuacja, w której niewykonanie umowy przez Zamawiającego związane było z siłą wyższą, 
wypadkiem lub innymi zdarzeniami losowymi niezależnymi od Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający 
będzie mógł wykorzystać wpłacony zadatek do realizacji innego zlecenia u Wykonawcy. 

12. Dalszą część wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy w 
dwóch etapach: 

a. ETAP 1 - 40% wynagrodzenia wskazywanego w ust.1 powyżej t.j. kwotę ___________________________ złotych brutto, 
która stanowi wynagrodzenie za zrealizowanie reportażu video z uroczystości ślubnych i płatne będzie najpóźniej w 
terminie 3 dni przed datą wskazaną w §1 ust.1 niniejszej umowy na rachunek bankowy Wykonawcy. Dodatkowo 
Strony uzgadniają, że w przypadku obsługi „poprawin” lub w przypadku realizacji reportażu video przez dwóch 
operatorów, kwota wynikająca z niniejszej lit.a zostanie powiększona o kwotę uzgodnioną z Zamawiającym z tytułu 
obsługi „poprawin” lub/i o dodatkową kwotę uzgodnioną z Zamawiającym z tytułu pracy drugiego operatora.  
 

b. ETAP 2 - 60% wynagrodzenia wskazywanego w ust.1 powyżej, pomniejszone o kwotę zadatku wynikającego z ust.2 
powyżej t.j. kwotę _______________________ złotych brutto stanowi wynagrodzenie za obróbkę przez Wykonawcę 
materiału filmowego, o którym mowa w §1 ust.2 i płatne będzie najpóźniej w dniu przekazania Zamawiającemu 
materiału zgodnie z ustaleniami  wynikającymi z §3 ust.1, 2, 3, 4, 5a poniżej. W przypadku wskazywanym §3 ust.3b 
poniżej, część wynagrodzenia za materiał uzupełniający płatna będzie w dniu przekazania Zleceniobiorcy tego 
materiału uzupełniającego. 
 

13. Łączna wysokość wynagrodzenia określona w ust.1-3 powyżej jest kwotą brutto i obejmuje obowiązujący  podatek VAT.  
14. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie faktury VAT, w wysokości i terminach określonych w ust.2 i 3 

powyżej, gotówką lub na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze:  
                                                                

35 2490 0005 0000 4600 8063 6090 
 

15. Strony uzgadniają, że wysokość wynagrodzenia wskazywana w ust.1 powyżej obejmuje koszty dojazdu Wykonawcy na miejsce 
obsługi ceremonii ślubnej. W przypadku, gdy miejsce realizacji ceremonii ślubnej oddalone jest od siedziby Wykonawcy lub 
od miasta w którym odbywały się Targi Ślubne o więcej niż 60 km (dla Pakietu Standard) / 100 km (dla Pakietu Optimum) / 
150 km (dla Pakietu Premium), Zamawiający zapłaci Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 70 groszy brutto za 
każdy kilometr powyżej ww. limitu.  

16. Strony uzgadniają, że ustalenia wynikające z ust.6 powyżej nie dotyczą kosztów przejazdu na Nagrania Plenerowe lub inne 
nagrania realizowane na dodatkowe zlecenie Pary Młodej w innym dniu, niż dzień ceremonii ślubnej. W okolicznościach 
wskazanych w zdaniu powyżej Zamawiający zapłaci Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 70 groszy brutto za 
każdy kilometr dojazdu w miejsce ww. sesji oraz dodatkowo pokryje opłaty autostradowe i koszty wejścia do obiektów w 
ramach realizacji ww. nagrań. 

17. W przypadku, gdy miejsce realizacji przedmiotu niniejszej umowy oddalone jest od siedziby Wykonawcy o więcej niż 149 km, 
Zamawiający zapewni Wykonawcy bezpłatne miejsca noclegowe ze śniadaniem w ilości odpowiadającej uzgodnionej liczbie 
osób biorących udział w obsłudze Ceremonii Ślubnej. 

18. Zleceniodawca w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy zapewnia osobom obsługującym ceremonię ślubną w imieniu 
Wykonawcy dostęp do bezpłatnych posiłków. 

 
§ 3. 

7. Wykonawca przekaże Zamawiającemu materiał, o którym mowa w §1 ust.2 w terminie do 90 dni od daty zamykającej 
elementy realizacji zlecenia wskazywane w ust. 2 - 4 poniżej.  
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8. Strony umawiają się, że Zamawiający po otrzymaniu od Wykonawcy ankiety dotyczącej montażu materiału video lub/i 
scenariusza do materiału video przekazanego mu w celu określenia struktury i stylistyki montowanego filmu, zobowiązuje się 
odesłać ankietę lub/i uwagi do scenariusza maksymalnie w terminie 7 dni. W przypadku opóźnienia, proporcjonalnemu 
wydłużeniu ulega termin wynikający z ust.1 powyżej. Strony umawiają się dodatkowo, że opóźnienie przekraczające 14 dni 
uprawnia Wykonawcę do samodzielnego ustalenia scenariusza filmu, a co za tym idzie jego struktury i stylistyki.  

9. Strony umawiają się, że Zamawiający zobowiązany jest poinformować Wykonawcę o swoich oczekiwaniach dotyczących m.in. 
długości filmu w granicach wynikających z §1 ust.2, muzyki, struktury i stylistyki montowanego filmu zanim Wykonawca 
rozpocznie montaż. Zmiany w gotowym materiale filmowym traktowane są jako odpłatna usługa dodatkowa. 

10. Przekazanie materiału, o którym mowa w ust.1 powyżej nastąpi w formie, miejscu i czasie uzgodnionym pomiędzy Stronami. 
W razie braku zastrzeżeń przekazanych Wykonawcy w terminie 7 dni od momentu odbioru materiału przez Zamawiającego, 
uznaje się, iż materiał został przyjęty bez zastrzeżeń. W przypadku zastrzeżeń Zamawiającego dotyczących montażu materiału 
video niezgodnie z ustaleniami wskazanymi w ust. 2 i 3 powyżej Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w 
terminie do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. W przypadku uznania reklamacji w maksymalnym terminie do 14 dni od daty 
jej rozpatrzenia Wykonawca poprawi materiał w zakresie wynikającym z uznanej reklamacji.  

11. W przypadku nagrywania dodatkowego materiału video w terminie późniejszym niż data ślubu (Nagrania Plenerowe, Nagrania 
Studyjne), Strony umawiają się, że Zamawiający i Wykonawca dołożą wszelkich starań aby dodatkowe nagrania zostały 
zrealizowane w maksymalnym terminie do 30 dni od daty ślubu wskazywanej w §1 ust.1 umowy. Zamawiający wyraża zgodę 
na realizację dodatkowych nagrań w dni robocze tygodnia. Jeżeli termin realizacji dodatkowych nagrań będzie dłuższy niż ww. 
30 dni z winy Zamawiającego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu materiał w dwóch terminach: 

a. Materiał z ceremonii ślubnej w terminie wynikającym z ust. 1 powyżej.  
b. Uzupełniający materiał video realizowany w terminie późniejszym niż data ślubu, w maksymalnym terminie do 30 

dni  od daty wykonania ostatniego nagrania. 
12. W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu wskazywanego w ust.1-5 powyżej o więcej niż 14 dni, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto wskazywanego w §2 ust.3.b za każdy dzień 
zwłoki, nie więcej jednak niż wysokość wynagrodzenia wskazywanego w §2 ust.3.b . 

13. Strony uzgadniają, że dopuszcza się przesunięcie przez każdą ze Stron terminu uzgodnionego na realizację dodatkowych 
nagrań wskazywanych w ust. 5 powyżej nawet w dniu realizacji tych nagrań, jeżeli  związane to było z siłą wyższą, wypadkiem 
lub innymi zdarzeniami losowymi niezależnymi od niewywiązującej się Strony. W takim przypadku Strony uzgodnią inny 
termin realizacji nagrania. 

 
§ 4. 

6. Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z portfolio Wykonawcy oraz akceptuje stylistykę jego materiałów video wraz ze 
sposobem ich montażu.  

7. Wykonawca nie gwarantuje uwiecznienia w materiale video wskazywanym w §1 ust.2 niniejszej umowy  każdej osoby biorącej 
udział w uroczystościach ślubnych. Jeżeli Zamawiający życzy sobie aby Wykonawca zwrócił szczególną uwagę na określone 
osoby, zobowiązany jest wskazać takie osoby najpóźniej w początkowej fazie uroczystości weselnych. 

8. Zamawiający został poinformowany o możliwości otrzymania materiału video o jakości odbiegającej od tej, którą można 
zobaczyć przeglądając portfolio Wykonawcy, co jest uwarunkowane wieloma czynnikami zewnętrznymi, niezależnymi od 
Wykonawcy, takimi jak np. miejsce, oświetlenie sali/świątyni, pogoda. Wykonawca deklaruje jednak, iż ze względu na wysoki 
standard swoich usług dopełni wszelkich starań aby przekazywany materiał był jak najwyższej jakości bez względu na 
czynniki zewnętrzne. 

 

§ 5. 

5. Zamawiający nie może żądać od Wykonawcy przekazania całości wykonanego materiału video przed jego obróbką w innej 
postaci niż gotowy klip video lub film. Surowy materiał video przekazany Zamawiającemu, poddany nieumiejętnej obróbce 
mógłby zaszkodzić wizerunkowi Wykonawcy. W trosce o najwyższą jakość swojej usługi, to Wykonawca wybiera część 
zrealizowanego materiału i na jego podstawie montuje klip video lub film zgodnie z zakresem wynikającym z §1 ust.2 niniejszej 
umowy.  

6. Wykonawca zastrzega sobie prawo do bezterminowego i nieodwołalnego używania wykonanych filmów w celu reklamowania 
swojej działalności we wszelkiego typu mediach, prasie, internecie, na terenie całego świata. Zamawiający wyraża zgodę na 
wykorzystywanie w tych celach swojego wizerunku znajdującego się na wykonanych filmach i nie będzie w przyszłości z tego 
tytułu przedstawiał żadnych roszczeń finansowych. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się nie wykorzystywać 
wykonanych filmów w żadnym innym charakterze niż wspomniane powyżej.  

7. Wszelkie prawa Autorskie w tym Autorskie prawa majątkowe do utworu filmowego opisanego w §1 nabywa Wykonawca. 
Zamawiający nie może wykorzystywać wykonanych filmów w celach komercyjnych (zarobkowych) bez zgody Wykonawcy. 
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§ 6. 

9. Administratorem danych osobowych Zamawiającego jest FAMI Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-079), ul. Gliwicka 2/6, 
KRS 0000636655, REGON 365423019, NIP 6342872686.  

10. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane przez Administratora w celu wykonania niniejszej umowy.  
11. Kontakt z Administratorem w celach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest możliwy  drogą mailową, z 

wykorzystaniem adresu mailowego info@famifotovideo.pl . 
12. Dane osobowe Zamawiającego będą chronione i przetwarzane w celu:  

a. Wykonania niniejszej umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO), 
b. Kontaktu Administratora z Zamawiającym w celu potwierdzenia wykonania usługi przez podwykonawców (na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO), 
c. Marketingu własnych produktów lub usług Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO – prawnie 

uzasadnionym interesem Administratora jest informowanie o jego ofercie handlowej,  
d. Realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu 

roszczeń lub obronie przed roszczeniami (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f RODO). 
 

13. Dane  osobowe Zamawiającego będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w ust. 4. W 
szczególności będą one przetwarzane przez okres trwania niniejszej umowy. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu 
kierowania do Zamawiającego  treści marketingowych, będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu 
względem takiego przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres 
przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń 
lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez 
czas wymaganym przepisami prawa, w tym przepisami prawa podatkowego i o rachunkowości.  

14. Dane osobowe Zamawiającego nie będą przekazywane innym podmiotom poza podmiotami, które pomagają 
Administratorowi wykonywać niniejszą umowę:  są podwykonawcami usług, prowadzą  stronę internetową Administratora, 
w tym komunikację z Zamawiającym (np. wspierają Administratora w wysyłaniu wiadomości e-mail, a w przypadku działań 
reklamowych – także w kampaniach marketingowych), zapewniają wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów 
teleinformatycznych Administratora (np. przechowywanie danych), a także firmom realizującym przesyłki, podmiotom 
obsługującym płatności na naszej stronie oraz zapewniają bieżącą obsługę prawną, przeprowadzają audyty etc.  

15. Zamawiającemu  przysługuje prawo: dostępu do treści danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii oraz żądania ich 
sprostowania, usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania 
danych osobowych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, do cofnięcia zgody w przypadku, gdy 
Administrator  będzie przetwarzał dane osobowe Zamawiającego  w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny 
sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

16. Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.  

 

§ 7. 
9. Wykonawca zrealizuje niniejszą umowę operatorami video wchodzącymi w skład zespołu FAMI FOTO VIDEO. Wykonawca nie 

wyraża zgody na obecność podczas uroczystości innych operatorów video oraz więcej niż dwóch fotografów spoza zespołu 
FAMI FOTO VIDEO. 

10. Strony umawiają się, że Zamawiający zobowiązany jest poinformować Wykonawcę o gościach weselnych, którzy zgłosili mu 
zakaz używania swojego wizerunku w materiałach video. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o takich osobach przed 
montażem materiału video, przesyłając Wykonawcy zdjęcia takich osób. 

11. Strony umawiają się, że Zamawiający potwierdzi z firmą  realizującą oprawę muzyczną ceremonii weselnej, iż posiada ona 
prawo do wykorzystywania utworów muzycznych będących elementem tej oprawy. Wykonawca przygotowując reportaż 
video wykorzystujący oryginalne dźwięki z sali weselnej nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia firmy  realizującej oprawę 
muzyczną w tym zakresie. 

12. Zamawiający potwierdza, iż otrzymany od Wykonawcy materiał video będzie wykorzystywał wyłącznie na użytek własny. 
13. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy okaże się nieważne, bezskuteczne lub w jakikolwiek inny sposób utraci 

moc wiążącą pomiędzy Stronami, okoliczność taka pozostawać będzie bez wpływu na byt prawny niniejszej umowy i moc 
wiążącą pozostałych jej postanowień. W takim przypadku Strony obowiązywać będzie zapis wadliwego postanowienie jak 
najbardziej zbliżony do zgodnego zamiaru Stron, wyrażonego przy zawieraniu umowy. W razie konieczności Strony będą 
podejmowały starania o usunięcie lub zmianę wadliwych zapisów, zgodnie z interesem Stron. 
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14. Miejscem zawarcia umowy jest miejscowość, w której znajduje się siedziba Wykonawcy. W przypadku jednak zawarcia umowy 
na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni 
od jej zawarcia zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. „o prawach konsumenta”. Do zachowania ww. terminu wystarczy 
wysłanie z wykorzystaniem adresu mailowego info@famifotovideo.pl  oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Na 
żądanie przesłane na adres mailowy info@famifotovideo.pl  Zamawiający każdorazowo otrzyma wzór oświadczenia o 
odstąpieniu, z oznaczeniem nazwy i siedziby Wykonawcy. 

15. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnego oświadczenia woli stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
16. Ewentualne spory między stronami będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania 

Zamawiającego. 
17. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu 

cywilnego oraz Prawa Autorskiego.  
18. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

Wykonawca  Panna Młoda 

 

  Pan Młody 
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