NOTA PRAWNA
KLAUZULA DOTYCZĄCA OCHRONY PRAW AUTORSKICH I PRAW POKREWNYCH ORAZ ZNAKÓW
TOWAROWYCH

Poland Charity Festival
Nazwa oraz logo "Poland Charity Festival" oraz wszelkie połączenia słowno - graficzne zawierające
sformułowanie "Poland Charity Festival" stanowią przedmiot ochrony, a ich nieautoryzowane wykorzystanie,
niezależnie od pola eksploatacji będzie ścigane bez wcześniejszego powiadomienia.
„Poland Charity Festival” jest charytatywną inicjatywą społeczną, a właścicielem marki oraz licencjodawcą jest
Paweł Gocławski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Goclaw Invesmtents Paweł Gocławski z
siedzibą w Warszawie (00-801).
„Poland Charity Festival” a także logotyp marki i połączenie słowno-graficzne są znakami usługowymi,
zarejestrowanymi znakami usługowymi lub znakami w trakcie rejestracji na rzecz firmy Goclaw Investments
Paweł Gocławski, objętymi ochroną na terenie RP i w innych krajach. Ich nieautoryzowane użycie w celach
komercyjnych poprzez kopiowanie, rozpowszechniane i powielanie jest bezwzględnie zabronione.
Warunkiem komercyjnego wykorzystania nazwy oraz grafik powiązanych w jakikolwiek sposób z "Poland
Charity Festival" jest uzyskanie licencji na korzystanie z nazwy i /lub znaków słowno-graficznych od podmiotu
uprawnionego.
Wyjątek upoważniający do wykorzystania nazwy "Poland Charity Festival" oraz wszelkich innych przejawów
twórczości, w tym logotypów, grafik i projektów zawierających nazwę "Poland Charity Festival" stanowi jedynie
zamiar rozpowszechnienia informacji o inicjatywie i wydarzeniach w postaci artykułów prasowych i
multimedialnych przez podmioty uprawnione, z poszanowaniem przepisów prawa prasowego.

Treści i materiały multimedialne
Wszelkie treści i utwory publikowane na niniejszej stronie internetowej, a w szczególności: zdjęcia, opisy,
wizerunki, nazwy własne, połączenia słowno-graficzne, materiały multimedialne, pliki muzyczne i video oraz
inne przejawy twórczości są zastrzeżone, stanowią przedmiot własności intelektualnej lub/i przemysłowej ich
twórców oraz przedmiot ochrony na terenie RP i w innych krajach.
Korzystanie z treści i utworów opublikowanych na niniejszej stornie bez pozwolenia stanowi naruszenie praw
autorskich lub praw pokrewnych. Nieautoryzowane lub/i sprzeczne z prawem wykorzystanie publikowanych tu
materiałów i treści, ich kopiowanie, przerabianie, powielanie, utrwalanie w jakikolwiek sposób, dalsze
rozpowszechnianie bez uzyskania zgody autora lub/i dysponenta, może stanowić przestępstwo i będzie ścigane
bez wcześniejszego powiadomienia.
Znaki towarowe
Prezentowane na niniejszych stronach znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy własne i logotypy oraz ich
połączenia słowno-graficzne podmiotów trzecich stanowią przedmiot ochrony własności intelektualnej i/lub
przemysłowej, a korzystanie z nich bez pozwolenia stanowi naruszenie prawa. Nieautoryzowane wykorzystanie
prezentowanych tu materiałów w tym nazw i/lub logotypów, może być ścigane przez podmioty uprawnione
bez wcześniejszego powiadomienia.
Wyłączenie odpowiedzialności
Informujemy, że nie ponosimy odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich w związku z publikacją treści,
których autorami są podmioty trzecie. Dotyczy to w szczególności utworów muzycznych, zdjęć i opisów oraz
treści prezentowanych na innych stronach internetowych do których prowadzą linki ze stron Poland Charity
Festival. Podmiotami odpowiedzialnymi są twórcy i autorzy tych dzieł, które mogą naruszać lub naruszają
prawa innych podmiotów, a wszelkie roszczenia mogą być kierowane wyłącznie do tych autorów, których dzieła
zostały utworzone z naruszeniem obowiązujących przepisów.

