REGULAMIN
korzystania z materiałów graficznych Opery Wrocławskiej znajdujących się na
stronie internetowej www.opera.wroclaw.pl w zakładce „DLA MEDIÓW”

§1
Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) korzystania z materiałów graficznych znajdujących
się na stronie internetowej www.opera.wroclaw.pl w zakładce „DLA MEDIÓW” określa zasady
udostępniania i korzystania materiałów graficznych dostępnych na tej stronie (dalej: materiały
graficzne)
§2
1. Opera Wrocławska z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Świdnickiej 35, 50-066 Wrocław
(dalej Opera Wrocławska) jest właścicielem materiałów graficznych lub posiada licencję
do ich użytkowania.
2. Materiały graficzne podlegają ochronie prawnej, w szczególności na zasadach
określonych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
3. Pobranie materiałów graficznych jest równoznaczne z akceptacją postanowień
Regulaminu. Użytkownik przed pobraniem materiału graficznego zobowiązany jest
zapoznać się z jego treścią oraz stosować się do jego zasad.
4. Korzystanie z materiałów graficznych zgodnie z postanowieniami Regulaminu oznacza
nabycie licencji na zasadach określnych w Regulaminie.
5. Pobrane materiały graficzne mogą być wykorzystywane tylko w celach zgodnych
z Regulaminem.
§3
1. Pobieranie materiałów graficznych jest nieodpłatne.
2. Materiały graficzne mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu informowania
o działalności Opery Wrocławskiej w katalogach reklamowych, folderach, stronach
internetowych,

ulotkach,

plakatach

oraz

innych

wydawnictwach

drukowanych,

elektronicznych i multimedialnych i/lub w celu informowania, reklamy i promocji
działalności Opery Wrocławskiej.
3. Niedopuszczalne

jest

korzystanie

z

materiałów

graficznych

w

publikacjach

zawierających treści naruszające prawo, prawnie chronione dobra osób trzecich, zasady
współżycia lub dobre obyczaje oraz w sposób naruszający słuszny interes Opery
Wrocławskiej.

§4
1. Z chwilą pobrania materiału graficznego Opera Wrocławska udziela użytkownikowi
bezpłatnej licencji niewyłącznej do korzystania z materiałów graficznych przez okres 5
lat bez ograniczeń terytorialnych na następujących polach eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy

utworu,

techniką

drukarską,

reprograficzną,

techniką

cyfrową

w dowolnym systemie lub formacie;
2) utrwalanie oraz zwielokrotnianie w całości dzieła techniką cyfrową niezależnie od
systemu, formatu, i standardu, na wszystkich dostępnych nośnikach (w tym na DVD,
CD, dyski twarde, karty pamięci, zwielokrotnianie techniką drukarską reprograficzną,
cyfrową zwłaszcza w postaci egzemplarzy dzienników i czasopism kopiowanych
techniką drukarską, bannerów, billboardów, plakatów;
3) wprowadzanie do pamięci komputera i utrwalanie w pamięci komputera, do sieci
informatycznych, umieszczanie na serwerach i chmurach w sieci Internet,
w szczególności na blogach, vlogach, internetowych serwisach informacyjnych.
2. Dopuszczalna jest edycja pobranych materiałów graficznych polegająca wyłącznie
na zmianie rozmiaru materiału graficznego.
3. Niedopuszczalna jest zmiana proporcji lub kolorów pobranego materiału graficznego.
Każda tego typu zmiana wymaga zgody Opery Wrocławskiej.
4. Niedopuszczalne jest udostępnianie przez użytkownika pobranych materiałów osobom
trzecim.
6. W stosunku do użytkownika, który nie stosuje się do postanowień Regulaminu Opera
Wrocławska

zastrzega

sobie

prawo

do

wypowiedzenia

licencji

ze

skutkiem

natychmiastowym.
5. Opera Wrocławska zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia udzielonej licencji za 7
dniowym wypowiedzeniem bez podania przyczyny.

§5
1. Opera Wrocławska zastrzega sobie możliwość wprowadzenia w każdym czasie zmian
lub uzupełnień Regulaminu bez podania przyczyny. Treść nowego Regulaminu
obowiązuje od dnia jego publikacji na stronie internetowej www.opera.wroclaw.pl.
2. Wszelkie spory mogące wystąpić w wyniku stosowania postanowień Regulaminu
rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Opery Wrocławskiej.

