ZASADY UDOSTĘPNIANIA I POBIERANIA MATERIAŁÓW NA STRONIE POLSKIJESTCOOL.PL
Udostępnianie Materiałów przez Zamieszczających
1.

Zamieszczający udostępniając Materiały na stronie www.polskijestcool.pl oświadcza, że:
1.

posiada prawo do dysponowania i prezentowania Materiałów w sieci.

2.

W przypadku publikacji wizerunku na Materiałach osób, których zgoda wymagana jest przez
przepisy prawa do publikacji ich wizerunku, osoby te taką zgodę wyraziły, a w razie
konieczności uiszczania z tego tytułu wynagrodzenia, przedmiotowe wynagrodzenie zostało w
całości zapłacone.

2.

Zamieszczanie Materiałów na stronie www.polskijestcool.pl jest nieodpłatne.

3.

Zamieszczający udostępniając Materiały na stronie www.polskijestcool.pl udziela Właścicielowi strony –
firmie studio tEMAt Paweł Szydłowski nieodpłatnej, na czas nieokreślony, nieograniczonej terytorialnie
Licencji o zakresie wskazanym w niniejszym ust. oraz zezwala na udzielanie przez Właściciela strony
zgody na korzystanie z zamieszczanych Materiałów przez Pobierających na następujących polach
eksploatacji:

1.

utrwalanie jakąkolwiek techniką, w dowolnym systemie oraz formacie, bez względu na rodzaj nośnika, w
tym m.in.: drukiem, cyfrowo, na taśmie magnetycznej bądź na kliszy fotograficznej;

2.

zwielokrotnianie dowolną techniką, w jakimkolwiek systemie oraz formacie bez względu na rodzaj
nośnika, w tym m.in.: drukiem, cyfrowo, na taśmie magnetycznej bądź na kliszy fotograficznej;

3.

wprowadzanie do pamięci komputera do sieci komputerowej lub multimedialnej, do bazy danych,

4.

publiczne wykonanie,

5.

publiczne odtworzenie tj. w szczególności za pomocą dowolnych urządzeń cyfrowych lub analogowych
posiadających m.in funkcje odczytywania i przechowywania plików audio lub wideo,

6.

do wykonywania obróbki cyfrowej w celu dostosowania do wymogów Portalu,

7.

do nieodpłatnego wykorzystania wizerunku osób utrwalonych w Materiałach,

8.

wykorzystanie Materiałów w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we
fragmentach, wraz z prawem do włączania ich w całości lub we fragmentach do utworów i tworzenia
opracowań,

9.

do wykorzystania Materiałów w celach marketingowych tj. do promocji i reklamy strony
www.polskijestcool.pl

Udostępnianie Materiałów Pobierającym
1.

studio tEMAt Paweł Szydłowski oświadcza, że jest uprawniony do rozporządzania prawami autorskimi do
wszelkich Materiałów zamieszczanych na stronie www.polskijestcool.pl przez Zamieszczających, w
zakresie udzielanej Pobierającemu Licencji.

2.

Studio tEMAt Paweł Szydłowski oświadcza, iż udziela Pobierającemu niewyłącznej, nieodpłatnej i
nieograniczonej terytorialnie licencji na czas nieokreślony do korzystania z Materiałów na następujących
polach eksploatacji tj. do:
1.

publicznego rozpowszechniania, zwielokrotniania, wykonywania, wyświetlania, nadawania,
wystawiania, odtwarzania, reemitowania oraz publicznego udostępniania Materiałów w taki
sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do nich w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2.

dokonywania w Materiałach nieznacznych, technicznych modyfikacji koniecznych do
dostosowania ich do różnych środków przekazu, formatów bądź nośników;

3.

Pobierający zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów, w szczególności chroniących
prawo do wizerunku osób przedstawionych w Materiałach z uwzględnieniem przepisów o ochronie dóbr
osobistych, prawach autorskich oraz słusznego interesu twórcy. Firma studio tEMAt Paweł Szydłowski nie
ponosi odpowiedzialności za naruszenie ww. praw przez Pobierającego.

4.

Pobierający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania firmy studio tEMAt Paweł Szydłowski u o
zgłoszonych Pobierającemu zastrzeżeniach, co do naruszenia w Materiałach praw do ochrony wizerunku
bądź praw osobistych jakichkolwiek osób i podnoszonymi z nimi ewentualnymi roszczeniami.

5.

Na pobrane ze strony polskijestcool.pl Materiały Pobierający nie ma prawa udzielania sublicencji.

6.

Pobierający nie ma prawa do wykorzystywania Materiałów w jakichkolwiek celach marketingowych tj. w
szczególności reklamowych czy promocyjnych.

7.

Pobierający ma prawo zwielokrotniać, powielać bądź przechowywać kopie Materiałów wyłącznie w
zakresie i w celu określonym w niniejszych Zasadach udostępniania i pobierania materiałów na stronie
polskijestcool.pl.

8.

Pobierający zobowiązuje się do oznaczania materiałów słowami: źródło: www.polskijestcool.pl

