Regulamin

Regulamin korzystania z zasobów

Archiwum Protestów Publicznych
§1

1. Sputnik Photos, z siedzibą w Warszawie kod 00-891, przy ul. Chodnej 20, wpisane do Rejestru

Stowarzyszeń KRS pod numerem 0000254498, zwane dalej „Sputnik Photos”, organizuje projekt:

Archiwum Protestów Publicznych będące otwartą platformą dystrybucji fotografii, zwanych dalej

„Fotografiami” związanych z napięciami społeczno – politycznymi w Polsce po roku 2015, który jest
dostępny pod adresem: www.archiwumprotestow.pl, zwany dalej „Archiwum”. Archiwum jest
projektem niekomercyjnym.

2. Fotografie zostały udostępnione w Archiwum przez ich autorów celem ich rozpowszechnienia

przez Sputnik Photos pod adresem www.archiwumprotestow.pl.

3. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa sposób, tryb i zakres korzystania

z Fotografii na zasadach otwartych licencji przez instytucje badawcze, naukowe, edukacyjne, twórców

oraz inne podmioty, zwane dalej „Użytkownikami”, pod warunkiem korzystania z nich wyłącznie w celach
niekomercyjnych. Przez cele niekomercyjne rozumie się m.in. brak możliwości czerpania korzyści
materialnych z eksploatacji Fotografii, w tym pobierania opłat za ich udostępnianie.

4. W sprawach nieokreślonych niniejszym Regulaminem w szczególności mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

5. Użytkownik korzystając z Fotografii oraz z Archiwum akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
6. W celu korzystania z Archiwum Użytkownik przy logowaniu do Archiwum podaje imię, nazwisko, mail

oraz nazwę instytucji, którą reprezentuje. Przy logowaniu zostaje udostępniony Użytkownikowi na mail
czasowy kod uprawniający go do dostępu do Archiwum.

7. Sputnik Photos zastrzega sobie prawo nieudostępnienia ww. kodu w przypadku powzięcia uzasadnionych

wątpliwości, że korzystanie przez Użytkownika/ków z Fotografii może naruszyć prawa autorek lub autorów

Fotografii i osób na nich przedstawionych.
§2

1. Fotografie będą udostępniane Użytkownikom poprzez adres www.archiwumprotestow.pl.

Wykorzystywanie Fotografii w celach niekomercyjnych jest całkowicie bezpłatne. Sputnik Photos

zastrzega sobie prawo nieudostępnienia Fotografii w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości,
że korzystanie przez Użytkownika/ków z Fotografii może naruszyć prawa autorek lub autorów Fotografii
i osób na nich przedstawionych.

2. Jeżeli korzystanie z Fotografii ma się wiązać z ich komercyjną eksploatacją o zgodę na ich wykorzystanie

należy się zwrócić bezpośrednio do ich autorki lub autora. W takim wypadku warunki wykorzystania

Fotografii zostaną określone pomiędzy podmiotem z nich korzystającym a ich autorką lub autorem.

3. Fotografie są utworami podlegającymi ochronie przewidzianej przez przepisy ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych. Ich nieuprawnione użycie wiąże się z odpowiedzialnością prawną za naruszenie

autorskich praw majątkowych i/lub autorskich praw osobistych.
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4. Każdorazowo przy wykorzystaniu Fotografii należy oznaczyć ich autorstwo oraz wskazać źródło
pochodzenia tj. Archiwum Protestów Publicznych.

5. Użytkownicy poprzez korzystanie z Fotografii nie mogą naruszyć autorskich praw osobistych ich

autorek lub autorów. W szczególności dotyczy to prawa do integralności Fotografii oraz rzetelnego

wykorzystania Fotografii. Zasadniczo poprzez zachowanie integralności oraz rzetelnego wykorzystania

rozumie się zachowanie przy jakiejkolwiek interpretacji artystycznej Fotografii ich kontekstu, przekazu

społecznego. Fotografie nie mogą być rozpowszechnianie w kontekście wypaczającym idee Archiwum
Protestów Publicznych.

6. Fotografie nie mogą być wykorzystywane w kontekście naruszającym dobra osobiste osób, których
wizerunek na nich rozpowszechniono.

7. Zestawienie Fotografii z innymi utworami, w tym z utworami tekstowymi, odbywać się może wyłącznie

z poszanowaniem ich integralności oraz rzetelnego wykorzystania.

8. Użytkownik nie może udostępniać Fotografii dalszym podmiotom.
§3

Sputnik Photos udziela sublicencji niewyłącznej, na czas nieoznaczony, na rzecz Użytkowników

do Fotografii, wyłącznie w celu ich niekomercyjnego użycia, na następujących polach eksploatacji:

• utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką, a w tym techniką drukarską lub techniką cyfrową,
• publiczne wykonanie, wystawienie, odtworzenie, nadanie,

• publiczne udostępnienie Fotografii w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym (tj. udostępnienie w Internecie), udostępnianie na portalach

społecznościowych, a wszystkie ww. działania związane będą z niekomercyjną działalnością Użytkowników.
§4

1. Sputnik Photos nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw osób trzecich przez Użytkowników,

w tym dóbr osobistych osób przedstawionych na Fotografiach, poprzez wykorzystanie Fotografii niezgodne

z zasadami wynikającymi z niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa autorskiego i praw pokrewnych
lub innych regulacji prawnych.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie Archiwum.

3. W razie unieważnienia jakichkolwiek postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe postanowienia

Regulaminu pozostają w mocy, chyba, że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych zmianą
Regulamin byłby nieważny.

4. Prawem właściwym dla rozwiązywanie wszelkich konfliktów związanych z korzystaniem z Archiwum

jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z korzystaniem z Archiwum będą rozstrzygane przez właściwe

polskie sądy powszechne.

5. Nazwa Archiwum, układ graficzny Archiwum oraz treści (słowne i graficzne) zamieszczane stronach

Archiwum podlegają ochronie prawnej.
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