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MEDOS Paweł Buławka 

Spółka komandytowa 
ul. Magazynowa 3, 86-200 Chełmno 

Tel. +48 56 691 20 79 
 

             
                                         

 
 

REGULAMIN 

korzystania z materiałów reklamowych i promocyjnych  

 

 

I. Postanowienia ogólne – definicje  

 

1) MEDOS – spółka MEDOS Paweł Buławka spółka komandytowa z siedzibą w Chełmnie 

(86-200) ul. Magazynowa 4, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem 0000854044, której akta rejestrowe prowadzi Sąd 

Rejonowy w Toruniu Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

posiadająca NIP o numerze 8751002162 oraz REGON o numerze 870568014 

2) Korzystający – podmiot będący osobą fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą, 

osobą prawną lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której 

przepisy przyznają zdolność prawną, z którym MEDOS podjął współpracę w zakresie 

sprzedaży i promocji jego produktów 

3) Materiały (utwory) – wszelkie rysunki, zdjęcia, wizualizacje oraz logo oraz logotypy, a w 

tym znaki słowne, graficzne bądź́ słowno-graficzne MEDOS, a także wszelkie rysunki, 

zdjęcia, wizualizacje produktów bądź́ usług MEDOS oraz inne materiały, w szczególności 

reklamowe i promocyjne,  

4) Wniosek - Wniosek o udostepnienie materiałów – wiadomość e-mail skierowana przez 

Korzystającego do przedstawiciela handlowego MEDOS zawierająca: 

a)  wskazanie konkretnych materiałów, o których udostępnienie Korzystający się zwraca; 

b) wskazanie celu, do którego wskazane materiały mają zostać wykorzystane, 

c) wyrażenie zgody na postanowienia niniejszego regulaminu  

 

II. Oświadczenia  

1) MEDOS oświadcza, że :  

a)  dysponuje prawami autorskimi do Materiałów - Utworów i jest uprawniony do 

rozporządzaniem nimi na warunkach określonych w niniejszym regulaminie  
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b) korzystanie z Materiałów przez Korzystającego w zakresie określonym w 

niniejszym, regulaminie, nie będzie naruszać́ praw osób trzecich 

 

 

III. Uzyskanie dostępu do Materiałów. 

 

1) Materiały mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, z którymi Medos pozostaje w 

stałych stosunkach handlowych w przedmiocie sprzedaży i/lub promocji produktów 

MEDOS. 

2) MEDOS jest wyłącznie uprawniony do dokonania oceny czy zachodzą przesłanki do 

przekazania materiałów zgodnie z niniejszym regulaminem.  

3) Korzystający zainteresowany pobraniem materiałów jest zobowiązany złożyć Wniosek o 

udostepnienie materiałów.  

4) W przypadku gdy spełnione są warunki na zasadach określonych w niniejszym 

regulaminie MEDOS udostępnia materiały. 

5) Udostępnienie Materiałów odbywa się w ramach współpracy i nie wiąże się z naliczeniem 

opłat.  

6)  Zgoda na korzystanie z materiałów dotyczy wyłącznie konkretnych Materiałów i jest 

wyrażona w zakresie celów wskazanych przez Korzystającego we Wnioski, co do których  

Medos wyraził zgodę. 

7)  Medos zastrzega sobie prawo do kontrolowania Korzystającego w przedmiocie 

korzystania przez niego z udostępnionych materiałów.   

8) W przypadku naruszenia postanowień regulaminu lub działania na szkodę MEDOS zgoda 

na korzystanie przez Korzystającego z udostępnionych mu materiałów może zostać 

cofnięta. W takim przypadku MEDOS ma prawo do żądania natychmiastowego 

zaprzestania korzystania z Materiałów w każdym czasie.  

9) Podmiot korzystający z Materiałów jest zobowiązany do zachowania warunków 

graficznych (proporcje wymiarów, kolorystyka, rozmieszczenie elementów, tło, itp.) 

wszystkich udostępnionych Materiałów oraz integralności informacji tekstowych w nich 

zawartych lub im towarzyszących. 

 

IV. Prawa autorskie  

1) Z momentem pozytywnego rozpatrzenia wniosku i przekazania Materiałów MEDOS 

udziela Korzystającemu pozwolenia na korzystania z autorskich praw majątkowych do 

każdego utworu (materiału), w zakresie następujących pól eksploatacji:  
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a. utrwalanie i zwielokrotnianie Utworu - wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

b.  udostępnianie utworów, 

c. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie 

i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu. 

 

2) Pozwolenie ma charakter wyłączny i uprawnia do korzystania z Utworu przez 

Korzystającego wyłącznie na terytorium kraju, w którym Korzystający prowadzi 

działalność́ gospodarczą oraz na terytorium krajów, do których sprzedaje towary.  

3) Pozwolenie obejmuje zgodę na wykonanie praw zależnych do utworu z zakresie adaptacji 

Utworów do katalogów i materiałów reklamowych Korzystającego. 

4) Pozwolenie na korzystanie z Utworu obejmuje prawa do powierzenia utrwalania lub 

zwielokrotniania Utworu osobom trzecim, jednakże na warunkach określonych w 

niniejszym regulaminie.  

5)  Niniejsza zgoda jest udzielona na czas trwania współpracy między MEDOS a 

Korzystającym lub do czasu cofnięcia zgody. 

6) W wypadku ustania współpracy lub cofnięcia zgody przez MEDOS Korzystający 

zobowiązany jest do zaprzestania korzystania z udostępnionych materiałów.  

7) W przypadku stwierdzenia przez MEDOS dalszego korzystania z utworu przez 

Korzystającego Korzystający zapłaci MEDOS karę umowną w wysokości 1.000,00 zł za 

każdy przypadek wykorzystania Utworu. Kara umowa jest płatna na podstawie noty 

obciążeniowej w terminie 3 dni od daty jej wystawienia. 

8) W przypadku gdy szkoda będzie wyższa niż zastrzeżone kary umowne Medos ma prawa 

domagania się zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych.  

V. Naruszenia Praw Autorskich  

 

1) W przypadku zgłaszania roszczeń przez osobę trzecią do wykonanego przez MEDOS 

utworu, MEDOS po zawiadomieniu przez Korzystającego, nie uchyli się od 

odpowiedzialności, ponadto MEDOS oświadcza, że zaspokoi wszelkie zasadne 

roszczenia, a w razie ich zasądzenia od Korzystającego zwróci Korzystającemu 

równowartość uiszczonych roszczeń oraz wszelkie związane z tym zasadnych 

wydatków i opłaty. 
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2) Korzystający jest zobowiązany do zgłoszenia MEDOS wszelkich przypadków 

naruszenia praw własności intelektualnej przysługującej MEDOS.  

 

VI. Postanowienia końcowe. 

 

1) Korzystający z Materiałów ma obowiązek dbać, by nie były one wykorzystywane w 

sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem, w szczególności by nie były umieszczane  

w publikacjach i materiałach naruszających prawo bądź naruszających lub grożących 

naruszeniem dóbr osobistych Medos. 

2)  Wykorzystanie przez podmiot Materiałów w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem 

będzie uważane za naruszenie praw przysługujących Medos i będzie skutkowało 

odpowiedzialnością prawną w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa, 

 a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. 

3)  Medos zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Zmieniony 

Regulamin obowiązuje od chwili jego publikacji na stronie internetowej www.medos.pl, 

również w stosunku do podmiotów, którym zostało udzielone prawo do korzystania  

z materiałów przed zmianą regulaminu. 


	MEDOS Paweł Buławka

