WARUNKI WSPÓŁPRACY
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 Fundacją i Autorem.
Autor – osoba, która napisała materiał tekstowy i przekazała Fundacji Class Ladies lub
dostarczyła za pośrednictwem osoby upoważnionej.
Fundacja Class Ladies / Fundacja – fundacja Class Ladies z siedzibą w Katowicach
(40-019) przy ul. Zygmunta Krasińskiego 29/9, wpisana do rejestru przedsiębiorców
przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000544546 REGON 360822039 NIP
9542753290
1. Zasady współpracy
W przypadku chęci publikacji przez Fundację artykułu Autora, materiał tekstowy powinien
zostać dostarczony Fundacji na 7 (siedem) dni przed Terminem publikacji przez Autora
lub osobę upoważnioną.
Wraz z artykułem Autor dostarcza pisemne, własnoręcznie podpisane „Oświadczenie",
o treści według wzoru wskazanego w pkt 3 poniżej – w przypadku braku dostarczenia
Oświadczenia materiał tekstowy nie zostanie opublikowany.
Fundacja zastrzega sobie prawo do nie publikowania otrzymanych materiałów
tekstowych, które według uznania Fundacji mogą naruszać powszechnie obowiązujące
przepisy prawa, dobre imię osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub mogą
pozostawać w sprzeczności z interesem Fundacji. Fundacja zastrzega sobie prawo do
korekty redakcyjnej oraz opracowania stylistycznego otrzymanych materiałów
tekstowych, celem przystosowania ich do publikacji. Materiał tekstowy po korekcie
przesyłany jest drogą elektroniczną Autorowi w terminie 3 (trzech) dni przed Terminem
publikacji, celem dokonania korekty autorskiej. W przypadku braku dokonania przez
Autora korekty autorskiej w terminie 2 (dwóch) dni przez Terminem publikacji lub braku
zgłoszenia uwag przyjmuje się, że Autor akceptuje wersję materiału tekstowego po
korekcie dokonanej przez Fundację.
Strony ustalą sposób oznaczenia autorstwa, poprzez podanie imienia i nazwiska Autora
lub pseudonimu.
2. Dane osobowe
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04); zwanego dalej
Rozporządzeniem, informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest fundacja Class Ladies
z siedzibą w Katowicach (40-019) przy ul. Zygmunta Krasińskiego 29/9.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu publikacji artykułu, zgodnie
z zasadami określonymi w pkt. 1 powyżej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)
Rozporządzenia.
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3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania udzielonej
licencji w przedmiocie publikacji artykułu, a także po jego ustaniu, przez okres
wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia
swoich danych.
5. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy Rozporządzenia.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem podjęcia współpracy
w zakresie publikacji artykułu.

3. Oświadczenie
Ja niżej podpisana/podpisany ................................................................................
(imię i nazwisko)
oświadczam, że artykuł pt. „..................................................................................."
(tytuł materiału tekstowego)
jest mojego autorstwa. Wszelkie prawa własności intelektualnej dotyczące artykułu
należą do mnie, a treść artykułu nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym
praw autorskich.
Niniejszym udzielam licencji niewyłącznej na rzecz Fundacji, bezpłatnej, nieograniczonej
terytorialnie ani czasowo, w zakresie publikacji i rozpowszechniania artykułu na stronach
internetowych Fundacji, w tym na profilach społecznościowych, oraz na zwielokrotnianie
i utrwalanie artykułu jakąkolwiek techniką i w jakikolwiek sposób, publikację oraz
rozpowszechnianie artykułu, 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 jest uprawniona do decydowania o terminie oraz sposobie
publikowania i udostępniania artykułu osobom trzecim. Wyrażam zgodę na podawanie do
wiadomości publicznej mojego życiorysu oraz wizerunku w związku z korzystaniem
z artykułu przez Fundację Class Ladies oraz na przetwarzanie przez Fundację moich
danych osobowych.

...........................................................................
data i podpis Autora
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