REGULAMIN UDZIELANIA LICENCJI NA KORZYSTANIE Z UTWORÓW ZAMIESZCZONYCH W SERWISACH
WWW.RZECZPOSPOLITA.PL,
WWW.PARKIET.COM,
WWW.ZW.COM.PL,
WWW.SUKCESMAGAZYN.PL,
WWW.BLOOMBERGBUSINESSWEEK.PL
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest ustalenie zasad i warunków udzielania Licencji na
korzystanie z Utworów umieszczonych w Serwisach w domenach: www.rzeczpospolita.pl,
www.parkiet.com, www.zw.com.pl, www.sukcesmagazyn.pl, www.bloombergbusinessweek.pl.
Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do Utworów, do których autorskie prawa majątkowe
przysługują spółce Gremi Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Prosta 51,
00-838 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.
st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:
0000660475, NIP: 522-01-03-673, REGON: 002050380, o kapitale zakładowym w wysokości 10 005
000,00 zł, w całości opłaconym (dalej:
„Licencjodawca”).
§ 2 DEFINICJE
Użyte w Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
1) Serwisy – serwisy internetowe należące do Licencjodawcy, umieszczone w domenach
www.rzeczpospolita.pl,
www.parkiet.com,
www.zw.com.pl,
www.sukcesmagazyn.pl,
www.bloombergbusinessweek.pl;
2) Utwory – wszelkie zamieszczone w Serwisach materiały prasowe, wraz z będącą ich integralną
częścią warstwą ilustracyjną obejmującą m.in. zdjęcia, grafiki itp. („Inforgrafiką”), w tym
stanowiące bazę danych w rozumieniu ustawy z dnia 27.07.2001 r. o ochronie baz danych
(Dz. U. Nr 128 poz. 1402, z późn. zm.) - spełniające cechy utworu w rozumieniu Prawa
autorskiego, do których Licencjodawcy przysługują autorskie prawa majątkowe;
3) Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r.
poz. 121, z późn. zm.);
4) Licencja – odpłatna, niewyłączna licencja na korzystanie z Utworów, udzielana Licencjobiorcy
przez Licencjodawcę na podstawie Regulaminu, a w przypadkach w nim określonych, także na
podstawie Umowy Licencyjnej;
5) Licencjobiorca – osoba fizyczna niebędąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu
cywilnego, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
korzystająca z Utworów na podstawie Regulaminu, a w określonych Regulaminem przypadkach
także na mocy Umowy Licencyjnej;
6) Licencjodawca – Gremi Media SA;
7) Opłata Licencyjna – wynagrodzenie należne Licencjodawcy za udzielenie Licencji;
8) Prawo Autorskie - ustawa z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631, z późn. zm.);
9) Regulamin – niniejszy regulamin;
10) Umowa Licencyjna – umowa licencyjna o korzystanie z Utworów, zawarta pomiędzy
Licencjodawcą a Licencjobiorcą w formie pisemnej, w przypadku określonym w Regulaminie;
11) Witryna Internetowa – witryna internetowa Licencjobiorcy, zawierająca wyłącznie informacje
dotyczące Licencjobiorcy, jego oferty, danych teleadresowych, historii jego działalności, itp.;

12) Serwis Internetowy – serwis internetowy Licencjobiorcy o charakterze informacyjnym,
publikujący materiały prasowe i inne na aktualne tematy społeczne i gospodarcze;
13) Sieć Intranet – sieć wewnętrzna, dostępna dla ograniczonej liczby odbiorców, pozostających w
stałej organizacyjnej relacji z Licencjobiorcą.
§ 3 OGÓLNE ZASADY LICENCJI
1. Licencja udzielana jest na okres 12 miesięcy. Po upływie tego okresu Licencja wygasa, a
Licencjobiorca może Licencję odnowić na podstawie Umowy Licencyjnej zawartej na kolejny
okres 12 miesięcy albo, bez odrębnego wezwania, zaprzestać korzystania z Utworów, pod
rygorem odpowiedzialności prawnej przewidzianej obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w
szczególności na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i Prawie autorskim.
2. Licencjobiorca może korzystać z Utworów wyłącznie w zakresie i na warunkach określonych w
Regulaminie, Umowie Licencyjnej (jeżeli jej zawarcie jest wymagane zgodnie z Regulaminem), z
uwzględnieniem przepisów Prawa autorskiego oraz stosownie do określonego zgodnie z § 4
Regulaminu rodzaju Licencji.
3. Licencja nie obejmuje prawa do wykonywania zależnego prawa autorskiego do Utworów.
4. Licencjobiorca nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek opracowań Utworów lub
dokonywania w nich zmian, w szczególności do skracania Utworów, zmiany tytułu lub
śródtytułów, itp.
5. Licencjobiorca jest uprawniony do korzystania z graficznych przedstawień danych liczbowych,
stanowiących ilustrację Utworów w postaci materiałów prasowych.
6. Licencjobiorca nie jest uprawniony do udzielania dalszej licencji na korzystanie z Utworów.
7. Licencjobiorca nie jest uprawniony do korzystania ze zdjęć, grafik, ani jakichkolwiek innych
Utworów fotograficznych lub plastycznych publikowanych w Serwisach, niebędących integralną
częścią materiałów prasowych podlegających Licencji, ani też korzystać z jakichkolwiek
elementów Infografiki w oderwaniu od materiału prasowego, którego jest ona integralną częścią.
8. Licencjobiorca nie jest uprawniony do dokonywania wydruku Utworu w celach zarobkowych lub
w ilościach wskazujących na cele zarobkowe, dalszej dystrybucji lub innego rodzaju
rozpowszechniania czy obrotu Utworami.
9. Jakiekolwiek - nie objęte zakresem dozwolonego użytku chronionych Utworów (w rozumieniu
Prawa autorskiego) korzystanie z Utworów - mające charakter materialny, zarobkowy lub
podobny, może odbywać się wyłącznie po wniesieniu Opłaty Licencyjnej, a także pod warunkiem
zawarcia Umowy Licencyjnej, gdy jest ona wymagana zgodnie z ust. 13 niniejszego paragrafu.
10. Licencjobiorca korzystając z Utworu jest zobowiązany umieścić bezpośrednio przy każdym
rozpowszechnianym przez niego w ramach Licencji Utworze następujące informacje: imię i
nazwisko autora Utworu, w szczególności materiału prasowego (np. artykułu prasowego), datę
jego publikacji oraz źródło („Rzeczpospolita”, „Życie Warszawy”, „Parkiet Gazeta Giełdy”,
„Sukces”, „Bloomberg Businessweek Polska”), a także aktywny link do strony internetowej
Serwisu, z którego pochodzi Utwór, znajdującej się pod adresem: www.rzeczpospolita.pl,
www.parkiet.com, www.zw.com.pl, www.sukcesmagazyn.pl, www.bloombergbusinessweek.pl.
11. Standardowa wysokość Opłaty licencyjnej wynosi: 300,00 złotych netto, powiększone o podatek
VAT należny zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami - za jeden Utwór
pochodzący z Serwisów, z zastrzeżeniem ust. 12.
12. Licencjodawca zastrzega sobie prawo ustalenia Opłaty licencyjnej w innej wysokości niż określona
w ust. 11, na podstawie indywidualnej wyceny Utworu objętego Licencją.
13. W przypadku Licencji obejmującej korzystanie z liczby Utworów powyżej 10 miesięcznie
i/lub zamiaru podjęcia przez Licencjobiorcę długofalowej współpracy z Licencjodawcą w
przedmiocie objętym Licencją, wymagane jest zawarcie Umowy Licencyjnej.

§ 4 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE RÓŻNYCH RODZAJÓW LICENCJI
1. Licencjodawca udziela Licencji w zakresie korzystania z Utworu:
1) poprzez umieszczenie Utworu w Witrynie Internetowej;
2) poprzez umieszczenie Utworu w Serwisie Internetowym;
3) poprzez umieszczenie Utworu w Sieci Intranet.
2. Licencjobiorca, któremu została udzielona Licencja na korzystanie z Utworu poprzez jego
umieszczenie w Witrynie Internetowej uprawniony jest do: wprowadzenia Utworu do pamięci
komputera, publicznego udostępnienia Utworu w Witrynie Internetowej.
3. Licencjobiorca, któremu została udzielona Licencja na korzystanie z Utworu poprzez jego
umieszczenie w Serwisie Internetowym uprawniony jest do: wprowadzenia Utworu do pamięci
komputera, publicznego udostępnienia Utworu w Serwisie Internetowym.
4. Licencjobiorca, któremu została udzielona Licencja na korzystanie z Utworu poprzez jego
umieszczenie w Sieci Intranet, uprawniony jest do: wprowadzenia Utworu do pamięci
komputera, udostępniania Utworu w Sieci Intranet.
§ 5 OBOWIĄZKI LICENCJOBIORCY
1. Licencjobiorca zobowiązany jest do przestrzegania warunków udzielonej mu Licencji, z
uwzględnieniem: postanowień Regulaminu, Umowy Licencyjnej (o ile jest wymagana zgodnie z
Regulaminem) oraz obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów Kodeksu
Cywilnego i Prawa Autorskiego i ponosi prawem przewidzianą odpowiedzialność za korzystanie z
Utworów z naruszeniem tych warunków.
2. W przypadku naruszenia przez Licencjobiorcę warunków Licencji, o których mowa w ust. 1,
Licencjodawca zastrzega sobie prawo wypowiedzenia Licencji według swego wyboru: ze skutkiem
natychmiastowym, bądź po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego
Licencjobiorcy na zaprzestanie naruszeń lub usunięcia ich skutków, a także do nie udzielenia
takiemu Licencjobiorcy kolejnej Licencji.
3. Licencjodawca ma prawo do dochodzenia wszelkich roszczeń powstałych w wyniku zawinionego
przez Licencjobiorcę naruszenia postanowień Regulaminu.
4. Jeżeli zawinione przez Licencjobiorcę naruszenie postanowień Regulaminu lub Umowy
Licencyjnej spowoduje wystąpienie z roszczeniem przez osobę trzecią przeciwko Licencjodawcy,
Licencjobiorca jest zobowiązany do zaspokojenia takiego roszczenia i zwolnienia Licencjodawcy
ze wszelkich świadczeń z tego tytułu na zasadzie art. 392 Kodeksu cywilnego, albo do
naprawienia wynikłej stąd dla Licencjodawcy szkody w pełnej wysokości, nadto zaś Licencjobiorca
będzie zobowiązany do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Licencjodawcę z tej
przyczyny, a w szczególności kosztów postępowania sądowego oraz kosztów zastępstwa
procesowego. Przy czym Licencjodawca zobowiązuje się wstąpić do takiego postępowania w
charakterze strony, bądź interwenienta ubocznego po stronie Licencjodawcy, w zależności od
sytuacji procesowej
§ 6 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH LICENCJOBIORCÓW
1. Administratorem danych osobowych Licencjobiorców będących osobami fizycznymi, podanych
przez nich i przetwarzanych przez Licencjodawcę w zakresie i celu niezbędnym do udzielenia
i korzystania z Licencji, zgodnie z przepisami obowiązującego w tym zakresie prawa, w
szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych i przepisami
wykonawczymi do tej ustawy – jest Licencjodawca.
2. Licencjodawca dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Licencjobiorców przed
nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich. Dane te przetwarzane są w celu realizacji
warunków udzielonej Licencji, w tym Umowy Licencyjnej, a także w przypadkach, gdy jest to
niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Licencjodawcy jako
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administratora danych, bądź w innych celach, na które Licencjodawca wyrazi zgodę, jeżeli jest
ona wymagana ma mocy obowiązujących przepisów.
Dane osobowe Licencjobiorców mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich
otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
Podanie przez Licencjobiorcę jego danych osobowych, o których mowa w ust. 1, jest dobrowolne,
jednakże niepodanie tych danych uniemożliwia udzielenie Licencji.
Licencjodawca jako administrator danych osobowych informuje, że Licencjobiorca, o którym
mowa w ust. 1, ma prawo dostępu do treści swoich danych przetwarzanych przez Licencjodawcę
oraz ich poprawiania, a także do żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych po
zakończeniu okresu Licencji. W tym celu Licencjobiorca może skontaktować się z Licencjodawcą
pod adresem e-mail określonym w § 6 ust. 4.
Licencjodawca na każde pisemne żądanie Licencjobiorcy, w terminie 30 dni poinformuje go w
szczególności jakie dane Licencjobiorcy zostały zebrane, w jakim celu, w jakim zakresie i komu
zostały udostępnione, a także usunie zgromadzone dane, które dotyczą tego Licencjobiorcy, z
zastrzeżeniem ust. 7.
Licencjobiorca może odmówić usunięcia danych osobowych Licencjobiorcy w szczególności, jeżeli
Licencjobiorca nie uregulował wszystkich należności wobec Licencjodawcy z tytułu Opłaty
Licencyjnej lub gdy Licencjobiorca naruszył warunki Regulaminu, Umowy Licencyjnej lub
obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie jego danych osobowych jest niezbędne do
wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Licencjobiorcy z tego tytułu.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin obowiązuje od dnia 03.08.2015 roku.
2. W przypadku przewidzianego Regulaminem wymogu zawarcia Umowy Licencyjnej, określa ona
wraz z Regulaminem warunki Licencji, przy czym w razie sprzeczności treści tej Umowy z
Regulaminem, stosuje się w tym zakresie postanowienia Umowy Licencyjnej.
3. W zakresie nie uregulowanym Regulaminem i Umową Licencyjną, mają zastosowanie
odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa
Autorskiego.
4. W celu uzyskania Licencji należy kontaktować się z Licencjodawcą pod adresem e-mail:
serwisyplatne@rp.pl
5. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Licencjobiorcę poprzez jego wydrukowanie,
zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Serwisu, o której mowa
w § 3 ust. 10.
6. Licencjodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w szczególności z przyczyn
wynikających ze zmiany przepisów prawa lub zmiany praktyki stosowania prawa, rozwojem
technologii, zmiany zasad korzystania z Utworów – z zastrzeżeniem ust. 7.
7. Nie stanowi zmiany Regulaminu zmiana zawartych w nim danych adresowych dotyczących
Licencjodawcy ani zmiana danych Licencjodawcy wynikająca ze zmiany formy prawnej
prowadzenia przez niego działalności.
8. Zmieniony Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania go na odnośnych stronach www
Serwisów, chyba że Licencjodawca określi inny termin jego wejścia w życie, nie wcześniejszy
jednak niż dzień publikacji na stronach www Serwisów.
9. Do Licencji udzielonej przed wejściem w życie zmiany Regulaminu stosuje się Regulamin w jego
brzmieniu obowiązującym przed tą zmianą.

