REGULAMIN UDZIELANIA LICENCJI NA KORZYSTANIE Z UTWORÓW
ZAMIESZCZONYCH W GAZECIE „ŻYCIE SIEDLECKIE”
ORAZ W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.ZYCIESIEDLECKIE.PL
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest ustalenie zasad i warunków udzielania licencji na
korzystanie z Utworów umieszczonych w tygodniku „Życie Siedleckie” oraz w serwisach w
domenie www.zyciesiedleckie.pl.
2. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do Utworów, do których autorskie prawa majątkowe
przysługują spółce Życie Siedleckie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: ul.
Starowiejska 60, 08-110 Siedlce, NIP: 821-256-19-19, Krajowy Rejestr Sądowy – Rejestr
Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XIV
Wydział Rejestrowy; Numer KRS 0000324594. (dalej „Wydawca”, „Życie Siedleckie”).
§2
DEFINICJE
1. Serwisy – serwisy internetowe należące do Życia Siedleckiego, umieszczone w domenach
www.zyciesiedleckie.pl;
2. Utwory – wszelkie materiały prasowe, zdjęcia, grafiki itp., a także bazy danych spełniające
cechy utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zamieszczone w
Serwisach, do których Życiu Siedleckiemu przysługują autorskie prawa majątkowe;
3. Licencjobiorca – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Utworów na podstawie umowy licencyjnej i
Regulaminu;
4. Regulamin – niniejszy regulamin;
5. Witryna Internetowa – witryna internetowa Licencjobiorcy, zawierająca wyłącznie informacje
dotyczące Licencjobiorcy, jego oferty, danych teleadresowych, historii, relacji inwestorskich
itp.;
6. Serwis Internetowy – serwis internetowy o charakterze informacyjnym, publikujący materiały
prasowe i inne na aktualne tematy społeczne i gospodarcze;
7. Sieć Intranet – sieć wewnętrzna, dostępna dla ograniczonej liczby odbiorców, pozostających w
stałej organizacyjnej relacji z Licencjobiorcą.
§3
OGÓLNE ZASADY LICENCJI
1. Licencjobiorca może korzystać z Utworów wyłącznie w zakresie i na warunkach określonych w
Regulaminie oraz odpowiednio do rodzaju licencji.
2. Licencjobiorca nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek zmian w Utworach, w
szczególności do skracania Utworów, zmiany tytułu lub śródtytułów.
3. Licencjobiorca nie jest uprawniony do udzielania dalszej licencji na korzystanie z Utworów.

4. Licencjobiorca korzystając z Utworu jest zobowiązany umieścić bezpośrednio przy każdym
rozpowszechnianym Utworze, następujące informacje: imię i nazwisko autora artykułu, datę
publikacji oraz źródło (www.zyciesiedleckie.pl), a także aktywny link do strony internetowej
www.zyciesiedleckie.pl i logo „Życie Siedleckie”.
5. Wysokość opłaty licencyjnej uzależniona jest od rodzaju licencji i wynosi:
1) Opłata jednorazowa
- za pojedynczy artykuł do 5 tysięcy znaków, licząc spacje – 150 PLN netto;
- za pojedynczy artykuł powyżej 5 tys. znaków, licząc spacje – 300 PLN netto.
- za pojedynczą fotografię lub grafikę – 100 zł PLN netto.
2) Ryczałt miesięczny (obejmujący możliwość pobierania 5 artykułów dziennie) - 2.000 PLN
netto.
3) Życie Siedleckie zastrzega sobie prawo dokonania innej, indywidualnej wyceny artykułu.
§4
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE RÓŻNYCH RODZAJÓW LICENCJI
1. Życie Siedleckie udziela licencji w szczególności w zakresie:
1)
2)
3)

korzystania z Utworu poprzez umieszczenie w Witrynie Internetowej;
korzystania z Utworu poprzez umieszczenie w Serwisie Internetowym;
korzystania z Utworu w Sieci Intranet.

2. Licencjobiorca nabywający licencję na korzystanie z Utworu poprzez jego umieszczenie w
Witrynie Internetowej uprawniony jest do:
1)
2)

wprowadzenia Utworu do pamięci komputera;
publicznego udostępnienia Utworu w Witrynie Internetowej.

3. Licencjobiorca nabywający licencję na korzystanie z Utworu poprzez jego umieszczenie w
Serwisie Internetowym, uprawniony jest do:
1)
2)

wprowadzenia Utworu do pamięci komputera;
publicznego udostępnienia Utworu w Serwisie Internetowym określonym w umowie
licencyjnej.

4. Licencjobiorca nabywający licencję na korzystanie z Utworu poprzez jego umieszczenie w
Sieci Intranet, uprawniony jest do:
1) wprowadzenia Utworu do pamięci komputera;
2) udostępniania Utworu w Sieci Intranet.
§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Pozostałe warunki licencji określa umowa między Życiem Siedleckim a Licencjobiorcą.
2. Licencjobiorca ponosi odpowiedzialność cywilnoprawną jak i karną za naruszenie warunków
określonych w Regulaminie. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie przeciwko Życiu
Siedleckiemu z roszczeniami, wynikającymi z naruszenia przez Licencjobiorcę warunków

określonych w Regulaminie, Licencjobiorca gwarantuje i zapewnia, że Życie Siedleckie
zostanie z odpowiedzialności za naruszenie takich praw zwolniona w pełnym zakresie, a jeżeli
zwolnienie takie okaże się niemożliwe, Licencjobiorca wstąpi we wszelkie prawa lub obowiązki
Życia Siedleckiego w sporze lub naprawi wyrządzoną Życiu Siedleckiemu w ten sposób szkodę
w pełnym zakresie.
3. W celu uzyskania licencji należy kontaktować się z Bożeną Gontarz pod numerem 795 541 360
lub adresem e-mail bgontarz@zyciesiedleckie.pl
4. Regulamin w powyższym brzmieniu wchodzi w życie dnia 10 lipca 2011 roku.

ZAŁACZNIK
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
ZAMÓWIENIE NR ................../20...
LICENCJA NA KORZYSTANIE Z MATERIAŁÓW REDAKCYJNYCH: umieszczonych w
tygodniku „Życie Siedleckie” oraz w serwisie w domenie: www.zyciesiedleckie.pl
REALIZOWANE W OPARCIU O REGULAMIN UDZIELANIA LICENCJI NA
KORZYSTANIE Z UTWORÓW ZAMIESZCZONYCH WW. SERWISACH
Wydawca:
WYDAWCA: Życie Siedleckie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: ul.
Starowiejska 60, 08-110 Siedlce, NIP: 821-256-19-19, Krajowy Rejestr Sądowy – Rejestr
Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XIV
Wydział Rejestrowy; Numer KRS 0000324594. (dalej „Wydawca”, „Życie Siedleckie”).
Licencjobiorca:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(numer wpisu do właściwego rejestru i nazwa rejestru)
Nabywa licencję do artykułu (autor, tytuł, data wydania):
...........................................................................................................................
Zamieszczonego w tygodniku Życie Siedleckie:
............................................................................................................................
Zamieszczonego w serwisie www.zyciesiedleckie.pl:
............................................................................................................................
I. Cel lub sposób wykorzystania:
II. Liczba odbiorców:
III. Okres licencji (jeśli ma przekroczyć 12 miesięcy):
IV. Wynagrodzenie z tytułu udzielonej licencji: .................... PLN (słownie:...................) netto oraz
podatek VAT.
V. Termin zapłaty należnego wynagrodzenia za udzieloną licencję: termin wskazany na fakturze
VAT .
VI. Licencjobiorca oświadcza, że:
1. Zapoznał się na korzystanie z Utworów umieszczonych w tygodniku „Zycie Siedleckie” oraz w
serwisie www.zyciesiedleckie.pl. i wyraża zgodę na włączenie regulaminu do treści niniejszego
zamówienia na udzielenie licencji do artykułu/-ów.
2. jest podatnikiem podatku VAT, jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT i posiada NIP
……..................

3. upoważnia Życie Siedleckie sp. z .o.o. do wystawiania faktur VAT bez podpisu nabywcy oświadczenie zachowuje ważność do odwołania,
Proszę o wystawienie faktury VAT na adres:
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
................................................. .......................................................
imię i nazwisko osoby uprawnionej do podpis
reprezentowania Licencjobiorcy

