REGULAMIN
korzystania z zasobów portalu internetowego
Fundacji Bezpieczeństwa i Rozwoju STRATPOINTS
Warszawa, 5 września 2017 r.
1. Portal internetowy www……………. (dalej: „Portal”) należy do Fundacji Bezpieczeństwa
i Rozwoju STRATPOINTS z siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną pod numerem
KRS 0000680793 (dalej: „Fundacja”) i wraz ze treściami, które zawiera, podlega ochronie
prawnej.
2. Administratorem Portalu, jest Fundacja.
3. Opublikowanie na Portalu jakichkolwiek tekstów, obrazów, rysunków, nagrań głosu lub obrazu
albo grafik, nie stanowi udzielenia licencji do korzystania z nich przez osoby trzecie ponad zasady
tzw. „dozwolonego użytku” (prawo cytowania, umieszczenia odnośnika do Portalu)
przewidzianego przez obowiązujące na terytorium Polski przepisy prawa, dotyczące praw
autorskich. Nabycie praw do korzystania z materiałów opublikowanych na Portalu ponad zakres
wynikający z tzw. „dozwolonego użytku” wymaga zawarcia pomiędzy Fundacją, a osobą
zainteresowaną takim nabyciem, umowy w formie pisemnej. Postanowienie to nie dotyczy
materiałów nie podlegających ochronie prawnoautorskiej oraz materiałów, co do których ich
właściciel jednoznacznie udzielił licencji otwartej lub w jakiejkolwiek innej formie zezwolił
na ich wykorzystanie bez konieczności zawierania odrębnej umowy w formie pisemnej.
4. Opublikowanie na Portalu jakichkolwiek zestawień podlega ochronie na podstawie przepisów
prawa o ochronie baz danych i nie stanowi dorozumianego udzielenia praw do takich baz danych
ponad zasady tzw. „dozwolonego użytku” wynikającego z przepisów prawa obowiązujących
na terytorium Polski.
5. W każdym przypadku wykorzystania materiału pochodzącego z Portalu w ramach
tzw. „dozwolonego użytku”, osoba wykorzystująca taki materiał – o ile nie jest to materiał
powszechnie dostępny w innych źródłach cyfrowych lub drukowanych – obowiązana jest
do jednoznacznego wskazania wraz z wykorzystywanym materiałem, że pochodzi
on od Fundacji Bezpieczeństwa i Rozwoju STRATPOINTS (wraz z podaniem adresu
internetowego Portalu).
6. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów pochodzących z Portalu
w publikacjach (drukowanych lub cyfrowych) oraz w wypowiedziach i prezentacjach, które
naruszają lub mogą naruszać obowiązujące w Polsce przepisy prawa lub dobre obyczaje,
a w szczególności naruszają lub mogą naruszać dobra osobiste osób fizycznych lub prawnych,
propagują postawy dyskryminacji z jakiegokolwiek powodu, propagują ideologie zakazane
przepisami prawa, naruszają zasady poszanowania pamięci o poległych i pomordowanych
w walce o wolność Rzeczypospolitej Polskiej.
7. W przypadku konieczności uzyskania informacji o możliwości i zakresie wykorzystania
materiałów Portalu oraz w sprawie uzyskania zgody na ich wykorzystanie ponad zasady
tzw. „dozwolonego użytku” zgodnie z przepisami prawa, prosimy o kontakt na adres
e-mail: …………@..............

