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Zgoda na wykorzystanie materiałów
Umowa zawarta między klientem a Amerplast Ltd. (dalej „Amerplast”)
dotycząca wykorzystywania materiałów dostępnych w banku materiałów
Amerplast (zwanym dalej „Bank materiałów”).
Materiały opublikowane i udostępnione w Banku materiałów są
dostarczane przez Amerplast. W ramach niniejszej umowy o
wykorzystywaniu materiałów, wyrażenia „my”, „nas”, „nasz” itp. odnoszą
się do Amerplast i spółek należących do tej samej grupy. Wyrażenia „Ty”,
„Twoje” itp. odnoszą się do klienta jako użytkownika materiałów. Prosimy o
uważne przeczytanie niniejszej Zgody na wykorzystanie materiałów, przed
pobraniem lub użyciem dowolnego z dostarczonych materiałów. Prosimy o
nie pobieranie ani nie używanie materiałów, bez akceptacji wszystkich
zasad opisanych w tym dokumencie.

Szanujemy prawa własności intelektualnej innych osób i wnosimy tym
samym o poszanowanie praw firmy. Cała zawartość naszego Banku
materiałów (w tym teksty, obrazy, grafika, logo, ikony, filmy i inne materiały
do pobrania), jest wyłączną własnością firmy Amerplast lub nadawców
treści i jest chroniona prawem autorskim, znakiem towarowym i innymi
obowiązującymi przepisami. Obrazy, filmy i inne materiały cyfrowe w
Banku materiałów są udostępniane wyłącznie do dozwolonych celów
użytkowania określonych poniżej.

Cele wykorzystywania
Wszelkie prawa do zawartości Banku materiałów są własnością firmy
Amerplast. Twoje prawo do korzystania z zawartości Banku materiałów jest
ograniczone warunkami niniejszej Zgody. Wszelkie znaki towarowe i logo
identyfikujące Amerplast, produkty firmy lub osób trzecich i ich produkty
podlegają prawom autorskim, prawom do projektu, znakom towarowym i
innym możliwym prawom własności intelektualnej Amerplast i /lub strony
trzeciej.
Prawo do korzystania z zawartości Banku materiałów następuje tylko pod
warunkiem, że: (1) poniższe informacje o prawach autorskich pojawiają się
we wszystkich kopiach, na których zawartość Banku materiałów jest
publikowana lub wykorzystywana, (2) zawartość Banku materiałów jest
wykorzystywana z poszanowaniem niniejszej Zgody, oraz (3) nie
wprowadza się żadnych modyfikacji, poprawek, zmian ani zmian w
zawartości Banku materiałów.
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Dopuszczalne wykorzystywanie zawartości Banku materiałów
Zawartość Banku materiałów może być wykorzystywana w komunikatach
tworzonych przez partnerów i firmę Amerplast oraz przez przedstawicieli
prasy i innych mediów, wyłącznie w celach redakcyjnych w związku z
publikacjami i artykułami dotyczącymi Amerplast (jednak we wszystkich
przypadkach zabrania się jakichkolwiek oszczerstw, zniesławień lub
nieprzyzwoitych uwag). Amerplast zastrzega sobie prawo do udzielania
dalszych instrukcji, ograniczeń i postanowień dotyczących korzystania z
zawartości Banku materiałów.

Zabronione wykorzystywanie zawartości Banku materiałów
Wykorzystywanie zawartości Banku materiałów do jakichkolwiek
niewłaściwych celów (w kontekście „niewłaściwe” należy rozumieć użycie
w sposób nienadający się do oglądania przez ogół odbiorców lub
zniesławiające, nieprzyzwoite, obsceniczne, niemoralne, oszukańcze lub w
jakikolwiek inny sposób niezgodne z prawem).
Obrazy z banku mediów nie mogą być wykorzystywane do celów osobistych
lub komercyjnych (cele komercyjne obejmują na przykład reklamy firm
zewnętrznych, pojedyncze produkty lub usługi).
Zabrania się cofania zmian, wnoszenia poprawek, modyfikowania,
dezasemblowania lub w inny sposób zmieniania jakiejkolwiek zawartości
Banku materiałów. Wykorzystywanie zdjęć osób lub towarów
(nieruchomości) w sposób sugerujący skojarzenie z produktem, marką lub
znakiem towarowym innym niż Amerplast jest również zabronione.
Odszkodowanie
Wyrażasz zgodę na zabezpieczenie i ochronę Amerplast (oraz jej partnerów
i dostawców) przed wszelkimi szkodami lub odpowiedzialnością wynikającą
z jakiegokolwiek użycia zawartości Banku materiałów innego niż dozwolone
wykorzystywanie opisane powyżej. Zgadzasz się korzystać z zawartości
Banku materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami.

Amerplast Ltd.
Vestonkatu 24, P.O. Box 33
FI-33731 Tampere
Finland

Tel. +358 (0)10 214 200
www.amerplast.com
firstname.lastname@amerplast.com

Vat Reg. FI01330255
Domicile Tampere

Zgoda na
wykorzystanie
materiałów
Wersja 1

3 (3)

25.10.2018

Inne
Amerplast zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości Banku materiałów.
Zgoda o użytkowaniu materiałów dotyczy wszystkich materiałów
pobranych z banku materiałów, nawet jeśli dana zawartość nie jest już
dostępna do pobrania.
Niniejsza zgoda będzie interpretowana zgodnie z prawem fińskim bez
odniesienia do norm kolizyjnych. Wszelkie roszczenia będą rozpatrywane w
mieście Tampere w Finlandii.

Zmiany w zgodzie na wykorzystywanie materiałów:
Amerplast zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji, dodania lub
usunięcia dowolnej części zgody o wykorzystywaniu materiałów, w całości
lub w części, w dowolnym momencie, poprzez opublikowanie poprawionego
dokumentu na stronie. Nową wersję można łatwo zidentyfikować, odwołując
się do informacji w nagłówku. Pobranie i wykorzystanie zdjęć Amerplast i
innych materiałów po opublikowaniu nowej wersji zgody o wykorzystywaniu
materiałów, uznane jest tym samym za akceptację nowej wersji.

Informacje kontaktowe

W przypadku problemów, pytań lub innych spraw prosimy o kontakt z
działem marketingu i komunikacji Amerplast.

Prawa autorskie
Copyright © Amerplast Ltd, Tampere, Finlandia. Wszelkie prawa
zastrzeżone

Wszelkie prawa niewymienione poniżej są zastrzeżone.
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