
I. Postanowienie ogólne
 

 §1 
 

- Portal strazacki.pl zarejestrowany jest w międzynarodowym systemie informacji
o wydawnictwach ciągłych i oznaczony symbolem: ISSN 2300-8393 oraz jest

zarejestrowany w Rejestrze Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w
Krakowie pod Nr Rej. Pr. 3359.

- Regulamin określa zasady funkcjonowania i użytkowania Portalu oraz określa
zakres praw i zasad związanych z użytkowaniem Portalu.

- Przedmiotem usług Portalu jest udostępnianie dostępu do treści pod postacią
wpisów, artykułów, filmów i zdjęć.

- Wszelkie treści, artykuły, posty i informacje zawierające cechy wskazówek lub
porad publikowanych na łamach Portalu są jedynie ogólnym zbiorem informacji.
Portal nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie ich przez Użytkowników.

 
§2

 
 - Administratorem Dziennika oraz Profili społecznościowych, powiązanych z
Dziennikiem jest P.P.U.H. "SUPRON 1" Spółka Jawna, Zenon Piasny, Zygmunt

Czarnota, ul. Kluczewska 3, 32-300 Olkusz, NIP 6370102888.
 - Redakcja ma prawo do usunięcia lub do odmowy zamieszczenia w Dzienniku lub

na Profilach społecznościowych treści dostarczonych przez Użytkownika w
przypadku uznania, że posiadają one niską jakość, nie uwzględniają uwag i

zastrzeżeń Redakcji, nie są zgodne z profilem i tematyką Dziennika lub z innych
przyczyn wskazanych w przez Redakcję.

 
 

II. Warunki korzystania z Portalu Strazacki.pl 
 
 

 - Użytkownik oświadcza, że przesyłane Treści (zdjęcia, filmy, teksty) są
oryginalne, bez niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie

naruszają praw przysługujących osobom trzecim 
 
 



(w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich).
Przez pojęcie „niedozwolone zapożyczenia” należy rozumieć zapożyczenia
treści, filmów, fotografii od podmiotów trzecich, które nie wyraziły zgody

Użytkownikowi lub Redakcji na używanie materiału.
- Użytkownik Treści może przesłać przez Profile społecznościowe lub pod

adres mailowy: redakcja@strazacki.pl. Użytkownik w celach
marketingowych i reklamowych skontaktować się może z Redakcją poprzez

adres mailowy: reklama@strazacki.pl. 
 -  Redakcja przed opublikowaniem lub po opublikowaniu Treści, ma prawo

do dokonania ich odpowiedniej korekty stylistycznej i językowej.
 

§2
 

 - Z chwilą zamieszczenia na Portalu lub na Profilach społecznościowych
Treści dostarczonych przez Użytkownika, Użytkownik udziela Redakcji

niewyłącznej (z zastrzeżeniem ust. 7) licencji (bez obowiązku składania w
tym zakresie dodatkowych oświadczeń) licencji, uprawniającej Redakcję do

korzystania z dostarczonych Treści (w całości lub części), w tym na
następujących polach eksploatacji:

 
 

a) utrwalanie i zwielokrotnianie utworów wszelkimi technikami, w
szczególności drukarskimi, reprograficznymi, zapisu magnetycznego,

optycznego i cyfrowego na dowolnych nośnikach,
 

b) utrwalanie i zwielokrotnianie utworów w postaci cyfrowej w
szczególności w ramach systemów teleinformatycznych, na twardych

dyskach komputerów osobistych i wszelkich serwerach, bez jednoczesnego
tworzenia nośnika materialnego,

 
c) wprowadzanie utworów do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo

egzemplarzy utworów, udzielanie licencji, sublicencji
 
 
 
 



d) rozpowszechnianie utworów poprzez ich publiczne wystawianie,
wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym także w

ramach telewizji i radia internetowego, przesyłanie za pomocą poczty
elektronicznej, a także wszelkie publiczne udostępnianie utworów w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez

siebie wybranym, w tym w sieci Internet, sieciach telefonii mobilnej i innych
sieciach komunikacji elektronicznej oraz rozpowszechnianie i przesyłanie za

pomocą poczty elektronicznej;
 

e) korzystanie z utworów poprzez włączanie ich do innych utworów, w tym w
ramach utworów audiowizualnych oraz innych materiałów nietwórczych.

 
f) sporządzanie wersji obcojęzycznych utworu.

 
3. Udzielenie licencji, o którym mowa w niniejszym paragrafie, następuje bez

ograniczenia liczby egzemplarzy, ograniczeń czasowych i terytorialnych.
4. Redakcja zobowiązuje się do umieszczania źródła informacji w

publikowanym materiale.
 

 5. Redakcja zobowiązuje się do umieszczania imienia i nazwiska
Użytkownika jako autora zdjęć i materiałów filmowych z wyjątkiem, gdy taki

materiał będzie pełnił funkcję promocyjną Portalu lub ogólną, w
szczególności gdy będzie stanowił element plakatu, grafiki, banera lub innego

materiału wykorzystywanego w celach marketingowych.
 

 6. Powyższe zapisy nie wyłączają stosowania pozostałych postanowień
określonych w niniejszym paragrafie.

 
7. Licencja udzielana jest na czas oznaczony 10 lat. Strony postanawiają, że
w okresie pierwszych 5 lat od momentu udzielenia licencji, ma ona charakter
licencji nieodwołalnej, a Użytkownik nie może jej wypowiedzieć. Po upływie 5

lat od momentu udzielenia licencji Użytkownik może ją wypowiedzieć
wyłącznie z ważnych przyczyn, na rok naprzód, ze skutkiem na koniec roku

kalendarzowego.
 
 



§3
 

 - Wszelkie prawa do Portalu oraz jego wszystkich elementów (w tym w
szczególności oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów

graficznych, baz danych i utworów prezentowanych w ramach Portalu) należą
do Portalu lub do podmiotów z nim współpracujących i podlegają ochronie

prawnej.
 

- W celu uniknięcia wątpliwości, niezależnie od innych zastrzeżeń zawartych w
niniejszym Regulaminie, Redakcja zastrzega, że bez jej zgody wyrażonej na

piśmie pod rygorem nieważności, zabronione jest dalsze rozpowszechnianie
dowolnych treści pochodzących z Portalu, wyrażonych w jakiejkolwiek formie.

 
§4

 
 - Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Portalu w sposób

zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, w
sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, właściwymi przepisami prawa

oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą).
 
 

§5
 

 - Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i
modyfikacji Regulaminu.

 - Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.10.2022 r. 
 


