WARUNKI PUBLIKACJI
Definicje:
Przedmiot współpracy – publikacja artykułu w ramach współpracy z Fundacją Class Ladies
na stronie internetowej Fundacji Class Ladies oraz na portalach społecznościowych, w których
Fundacja jest zarejestrowana.
Termin publikacji – każdy wtorek, w dacie uzgodnionej pomiędzy Odbiorcą artykułu i Autorem.
Odbiorca artykułu - Fundacja Class Ladies, zwana również Fundacją.
Autor – osoba, która napisała i udostępniła Fundacji Class Ladies materiał tekstowy, lub osoba
przez niego upoważniona do przekazania materiału tekstowego Fundacji Class Ladies.
1. Zasady Przedmiotu współpracy
W przypadku publikacji artykułu wg tekstu autorskiego Autora, tekst autorski zostanie dostarczony
Odbiorcy artykułu na 7 (siedem) dni przed Terminem publikacji. Wraz z artykułem, Autor dostarcza
podpisane „Oświadczenie”, o treści ujętej w pkt 2 niniejszego dokumentu.
W przypadku treści nadesłanych przez Autora, Odbiorca artykułu zastrzega sobie prawo
do nie publikowania treści, które naruszałyby dobre imię osób trzecich, zasady współżycia
społecznego lub sprzecznych z interesem Odbiorcy artykułu.
Odbiorca artykułu zastrzega sobie prawo do korekty oraz opracowania stylistycznego tekstów,
które przesyła Autorowi do akceptacji w terminie 3 (trzech) dni przez Terminem publikacji.
W przypadku nie zaakceptowania przez Autora finalnej wersji tekstu w terminie 2 (dwóch) dni
przed publikacją, ustala się, że obowiązuje wersja artykułu Fundacji Class Ladies, z zastrzeżeniem
sytuacji, w której Autor rezygnuje z Przedmiotu współpracy.
2. Oświadczenie
Oświadczam, że wymieniony artykuł jest mojego autorstwa. Wszelkie prawa własności
intelektualnej dotyczące artykułu należą do mnie oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób
trzecich.
Wyrażam zgodę na przekazanie Fundacji Class Ladies, bez wypłaty honorarium autorskiego, praw
autorskich napisanego przeze mnie tekstu zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (DZ.U. z 1994 r. Nr 24 poz. 83 z późn. zm.).
Wyrażam również zgodę na zamieszczenie sporządzonego przeze mnie tekstu w wersji
elektronicznej na stronie internetowej Fundacji oraz na publikację i dystrybucję mojego tekstu, bez
honorarium autorskiego, zgodnie ze sposobem i formą dystrybucji publikacji przyjętej w ramach
działalności Fundacji, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej, w ramach dystrybucji
własnej Fundacji oraz poprzez dystrybutorów zewnętrznych. Fundacja Class Ladies zdecyduje
o terminie oraz sposobie publikowania i udostępniania artykułu osobom trzecim w celu jego
rozpowszechniania.
Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej mojego życiorysu oraz wizerunku
w związku z publikacją przez Fundację Class Ladies mojego tekstu oraz na przetwarzanie przez
Fundację moich danych osobowych, w zakresie związanym z publikacją tekstu.
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/ma dobrowolności podania danych oraz,
że zostałem/am poinformowany/a o prawie wglądu do moich danych oraz możliwości
ich poprawiania.
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