REGULAMIN PROGRAMU NIKON PROFESSIONAL
SERVICES w Polsce
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejszy dokument, (zwany dalej „Regulaminem“) stanowi Regulamin Programu Nikon
Professional Services (dalej „Program NPS“).
1.2. Program NPS jest organizowany i prowadzony przez Nikon CEE GmbH Oddział w
Polsce z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 180, wpisaną do Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000627240 o numerze NIP 107-003-71-44, REGON
364952678, posługującą się domeną internetową www.nikon.pl (dalej „Nikon CEE”).
§ 2. ZAKRES PROGRAMU NPS
2.1. W ramach Programu NPS Nikon CEE świadczy Uczestnikom (zdefiniowanym poniżej)
następujące usługi:
a) szybkie serwisowanie Sprzętu Zawodowego (zdefiniowanego poniżej) zgodnie z
„Warunkami serwisowania sprzętu NPS“;
b) bezpłatne wypożyczenie w celu przeprowadzenia krótkich testów dla wyrobienia
sobie własnej opinii o działaniu wybranego sprzętu zawodowego marki Nikon;
c) bezpłatną prenumeratę magazynu Nikon Pro;
d) szkolenia i warsztaty, udział w których będzie mógł być proponowany Uczestnikom
według preferencyjnych stawek;
e) specjalne oferty handlowe skierowane tylko do Uczestników, jakie Nikon CEE
może przedstawiać od czasu do czasu, na warunkach określonych osobno;
2.2. W ramach Programu NPS Nikon CEE może świadczyć Uczestnikom także inne usługi
polegające na udzielaniu pomocy w ich działalności zawodowej w wybranej przez Nikon
CEE formie. Informacje o tych usługach będą przesyłane Uczestnikom bezpośrednio na
podany w zgłoszeniu adres mailowy oraz będą dostępne na stronie www.nikon.pl w części
przeznaczonej dla członków NPS.
2.3. Usługi objęte Programem NPS są świadczone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 3. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE NPS
3.1. Uczestnikiem Programu NPS („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna lub prawna,
która spełni poniższe warunki:
a) prowadzi działalność gospodarczą związaną z fotografią lub zajmuje się
zawodowo tą dziedziną;
b) korzysta w codziennej pracy z przynajmniej 2 zawodowych aparatów i 3
zawodowych obiektywów marki Nikon wymienionych na liście umieszczonej na
stronie www.nikon.pl w części przeznaczonej dla członków NPS (dalej „Lista”);
c) nabyła sprzęt wymieniony w Liście w celu związanym z prowadzoną działalnością
gospodarczą lub zawodową;

d) przekaże Nikon CEE wypełniony „Formularz zgłoszenia do Programu NPS”,
którego wzór dostępny będzie w siedzibie Nikon CEE oraz na stronie www.nikon.pl w
części przeznaczonej dla członków NPS (dalej „Formularz”);
e) jest właścicielem sprzętu wymienionego na Liście i dokona jego rejestracji poprzez
wypełnienie Formularza oraz poprzez stronę www.nikon.pl; sprzęt zarejestrowany w
taki sposób jest określany jako „Sprzęt Zawodowy”;
f) zostanie przyjęta do Programu NPS przez Nikon CEE.
3.2. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie przez osobę pragnącą uczestniczyć w
Programie NPS Formularza zgłoszenia do Programu NPS (określanego dalej jako
Formularz) i przekazanie Formularza do Nikon CEE.
3.3. W celu potwierdzenia, że osoba składająca Formularz spełnia warunek określony w pkt
3.1. a) niniejszego Regulaminu, zobowiązana jest ona do załączenia do Formularza
kserokopii legitymacji prasowej (lub ewentualnie innego dokumentu świadczącego o
zawodowym zajmowaniu się fotografią) oraz, jeśli fotograf prowadzi działalność
gospodarczą, bądź jeśli zgłoszenia dokonuje osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej, jednego z następujących dokumentów:
a) wypisu z ewidencji działalności gospodarczej, lub
b) wyciągu z KRS.
3.4. Nikon CEE, po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza przyjmuje lub
odmawia przyjęcia do Programu NPS. Nikon CEE odmawia przyjęcia do Programu jeżeli:
a) osoba składająca Formularz nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w
Regulaminie;
b) Formularz wypełniono niezgodnie ze stanem faktycznym lub prawnym, a braków
tych nie usunięto w terminie wskazanym przez Nikon CEE;
c) osoba składająca Formularz nie wykaże na żądanie Nikon CEE, że dysponuje
zgodą osób trzecich, których dane osobowe zawarła w Formularzu, że zostały
odpowiednio poinformowane i wyraziły na to zgodę;
d) Formularz składa osoba, której uczestnictwo w Programie zostało uprzednio
cofnięte;
e) Formularz składa osoba, która zalega z jakimikolwiek płatnościami na rzecz Nikon
CEE, lub też wyrządziła Nikon CEE jakąkolwiek szkodę;
f) Formularz składa osoba, która działa sprzecznie z prawem lub zasadami
współżycia społecznego.
3.5. Nikon CEE ma prawo cofnąć lub zawiesić członkostwo w programie NPS z powodu
działania członka NPS sprzecznego z regulaminem NPS lub działania na szkodę Nikon
CEE.
3.6. Odmowa przyjęcia do programu NPS lub decyzja o cofnięciu bądź zawieszeniu
członkostwa w programie zostanie przez Nikon CEE odpowiednio uzasadniona.
3.7. Każdy członek programu NPS może w każdej chwili zrezygnować z członkostwa w
programie NPS. Rezygnacja z członkostwa odbywa się poprzez zwrot Karty NPS
(zdefiniowanej poniżej) do siedziby Nikon CEE oraz uregulowanie wszelkich ewentualnych
zobowiązań wobec Nikon CEE.
§ 4. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
4.1. Uczestnicy mają prawo korzystania z usług świadczonych przez Nikon CEE w ramach
Programu NPS.

4.2. Uczestnik otrzymuje od Nikon CEE Kartę NPS, potwierdzającą jego uczestnictwo w
Programie NPS. Karta NPS jest własnością Nikon CEE, a Uczestnik nie może jej
przekazywać osobom trzecim, z zastrzeżeniem pkt 4.5.
4.3. Karta NPS zawiera następujące dane:
a) imię i nazwisko (lub nazwę) Uczestnika;
b) unikalny numer tożsamy z numerem identyfikującym Uczestnika w systemie
bazodanowym Nikon CEE.
4.4. Karta NPS jest ważna z dokumentem tożsamości
zdjęcie. Nikon CEE może odmówić świadczenia usług
która nie potwierdzi swojego uczestnictwa w Programie
NPS wraz z dokumentem, o którym mowa w zdaniu
unikalnego numeru.

osoby ją okazującej zawierającym
objętych Programem NPS osobie,
NPS przez okazanie ważnej Karty
poprzedzającym lub nie poda jej

4.5. Uczestnik będący osobą prawną wyznacza osoby fizyczne upoważnione do działania w
jego imieniu wobec Nikon CEE w zakresie Programu NPS. Lista takich osób jest zawarta w
Formularzu. Uczestnik ponosi odpowiedzialność wobec Nikon CEE za działania i
zaniechania osób upoważnionych tak jak za swoje własne działania i zaniechania.
a) Uczestnik ma obowiązek informować Nikon CEE, jeżeli przestanie być
właścicielem Sprzętu Zawodowego oraz dokonać jego wyrejestrowania z systemu
bazodanowego. Uczestnik odpowiada wobec Nikon CEE za szkodę wynikłą z faktu
posługiwania się sprzętem, którego nie jest właścicielem.
§ 5. USŁUGI SERWISOWE
5.1. Szczegółowe warunki świadczenia usług serwisowych objętych Programem NPS
zawierają „Warunki serwisowania sprzętu NPS”, które przekazane są Uczestnikom razem z
Kartą NPS.
5.2. Płatność za serwisowanie Sprzętu Zawodowego odbywa się zgodnie z warunkami
gwarancji. Po upływie okresu gwarancji płatność za serwisowanie Sprzętu Zawodowego
odbywać się będzie na podstawie kosztorysu przedstawionego
przez serwis Nikon CEE, zgodnie z „Warunkami serwisowania sprzętu NPS”.
5.3. Raz w roku Uczestnikowi przysługuje nieodpłatna usługa serwisu Nikon CEE,
polegająca na czyszczeniu sprzętu. Zamówienia tej usługi i uzgodnienie terminu odbywa się
drogą telefoniczną pod numerem telefonu serwisu Nikon CEE dla członków NPS.
§ 6. BEZPŁATNE TESTY SPRZĘTU
6.1. Nikon CEE może od czasu do czasu oferować Uczestnikom bezpłatne wypożyczenie w
celu przeprowadzenia krótkich testów dla wyrobienia sobie własnej opinii o działaniu
wybranego sprzętu zawodowego marki Nikon. Czas trwania wypożyczenia i inne warunki
zostaną uzgodnione pomiędzy Uczestnikiem, a Nikon CEE w drodze oddzielnego
porozumienia.
6.2. Uczestnik ponosi odpowiedzialność względem Nikon CEE za szkodę powstałą w wyniku
uszkodzenia lub utraty użyczonego sprzętu.
§ 7. BEZPŁATNA PRENUMERATA MAGAZYNU NIKON PRO
7.1. Nikon CEE oferuje wszystkim Uczestnikom bezpłatną prenumeratę specjalistycznego
magazynu Nikon Pro.
7.2. Warunkiem otrzymywania magazynu Nikon Pro jest podanie przez Uczestnika
prawidłowego adresu pocztowego na „Formularzu Zgłoszenia do Programu NPS” oraz w
systemie bazodanowym Nikon CEE.
§ 8. DEDYKOWANE SZKOLENIA I WARSZTATY

8.1. Nikon CEE może od czasu do czasu oferować Uczestnikom możliwość udziału w
specjalistycznych szkoleniach z zakresu różnorodnych zagadnień dotyczących fotografii
oraz wykorzystywanego do niej specjalistycznego sprzętu. Ewentualny udział Uczestników w
szkoleniach będzie przedmiotem odrębnych porozumień.
§ 9. PROCEDURA REKLAMACYJNA
9.1. W przypadku gdyby jakość naprawy sprzętu oddanego przez Uczestnika do serwisu
Nikon CEE nie odpowiadała jego oczekiwaniom, a funkcjonowanie sprzętu nie uległo
poprawie, Uczestnik może:
a) wystąpić o ponowną naprawę oddanego do serwisu sprzętu, która dokonana
zostanie bez dodatkowych opłat;
b) wystąpić o ponowną naprawę oddanego do serwisu sprzętu, podczas której
naprawie lub wymianie ulegną inne, niż w przypadku pierwszej naprawy, części;
Uczestnik poniesie jedynie koszt części podlegających wymianie;
c) wystąpić o zwrot kosztów pierwszej naprawy, jeśli uzna, że ponowna naprawa
będzie nieskuteczna bądź nieopłacalna.
9.2. Wybór jednego z trybów postępowania reklamacyjnego przewidzianego powyżej należy
do Uczestnika.
§ 10. DANE OSOBOWE
10.1. Poprzez wypełnienie i przekazanie Formularza Uczestnik wyraża zgodę na
przetwarzanie danych osobowych zawartych w Formularzu. Stosowne oświadczenie jest
częścią Formularza.
10.2. W przypadku, gdy Uczestnik umieszcza w Formularzu dane osobowe osób trzecich
(np. osób upoważnionych do działania w jego imieniu) Uczestnik jest zobowiązany uzyskać
ich zgodę na przetwarzanie danych osobowych tych osób w celu korzystania z Programu
NPS. Uczestnik informuje ponadto te osoby o adresie siedziby i pełnej nazwie Nikon CEE,
celu zbierania danych oraz prawach, które im przysługują. Uczestnik odpowiada wobec
Nikon CEE za szkodę wynikłą na skutek podania w Formularzu danych osobowych osób,
które nie wyraziły na to zgody lub nie zostały poinformowane zgodnie ze zdaniem
poprzedzającym.
10.3. Podanie danych osobowych wskazanych w Formularzu jest dobrowolne, jednakże
konieczne w celu korzystania z Programu NPS. Nikon CEE zastrzega sobie prawo odmowy
przyjęcia do Programu NPS osób, które podadzą w Formularzu dane nieprawidłowe,
nieczytelne lub niekompletne.
10.4. Administratorem danych osobowych jest Nikon CEE.
§ 11. POSTANOWIENIA POZOSTAŁE
11.1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 maja 2017 roku. Tym samym Regulamin
przestaje obowiązywać Regulamin wprowadzony w życie 1 lutego 2012 roku.
11.2. Niniejszy Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Nikon CEE oraz na stronie
www.nikon.pl w części przeznaczonej dla członków NPS .
11.3. Nikon CEE może dokonać zmiany lub odwołania Regulaminu poprzez ich ogłoszenie
na stronie www.nikon.pl w części przeznaczonej dla członków NPS. Zmiany lub odwołanie
wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia.
11.4. Odwołanie Regulaminu jest równoznaczne z zakończeniem Programu NPS.

