Regulamin Twórców
§1
1. Użytkownik oświadcza i zapewnia, że posiada (oraz, że podczas korzystania z Portalu
będzie nadal posiadał) wszystkie konieczne licencje, prawa, zgody i zezwolenia
wymagane w celu umożliwienia używania przez Administratora jego Materiałów w celu
działalności Portalu przez Administratora, oraz w celu używania jego Materiałów w
sposób określony dla Portalu oraz w Regulaminie.
2. Użytkownik zgadza się, korzystając z Portalu, przestrzegać Regulaminu Społeczności
Twoja.tv, obowiązującego w danym czasie (a także zapewnić, aby wszelkie jego treści w
tym także Materiały były zgodne z zasadami wynikającymi z Regulaminu).
§2
1. Użytkownik może przekazywać treści, w tym także Materiały w ramach swojej
działalności na Portalu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niezależnie od tego,
czy powyżej wspomniane treści, w tym także Materiały zostaną opublikowane,
Administrator nie gwarantuje zachowania ich poufności.
2. Użytkownik zachowuje wszystkie prawa własności do własnych treści, w tym także do
Materiałów, z zastrzeżeniem § 4.
§3
1. Użytkownik zobowiązuje się, że Materiały umieszczane przez niego w Portalu nie będą
zawierać żadnych treści będących przedmiotem praw majątkowych podmiotów trzecich
(w tym praw ochrony prywatności i praw do kontroli wykorzystania wizerunku), chyba że
Użytkownik posiada oficjalną licencję lub zgodę od prawowitego właściciela lub
uprawnienie przysługujące z innego tytułu na zamieszczenie przedmiotowego Materiału
oraz udzielenia licencji Administratorowi o której mowa w § 4.
2. W momencie powzięcia wiadomości o każdym potencjalnym naruszeniu postanowień
Regulaminu Administrator zastrzega sobie prawo (choć na Administratorze nie będzie
spoczywał taki obowiązek), swobodnego i nie obwarowanego koniecznością uprzedniego
zawiadomienia decydowania, czy Materiały spełniają wymagania stawiane w
Regulaminie oraz może usunąć Materiały lub uniemożliwić Użytkownikowi
zamieszczanie Materiałów naruszających postanowienia Regulaminu.
§4
1. Przesyłając do Administratora lub zamieszczając w Portalu treści, w tym także Materiały,
Użytkownik udziela:
1) Administratorowi nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej, bezpłatnej, zbywalnej
licencji (z prawem sublicencji) na korzystanie z Materiałów, powielanie takich

Materiałów, ich rozpowszechnianie, w tym na Portalu oraz telewizji kablowej,
opracowywanie na ich podstawie utworów zależnych, ich wystawianie bądź
wykonywanie w związku z działalnością Portalu i prowadzeniem działalności
Administratora, w tym m.in. do promowania i rozpowszechniania Portalu w części lub
całości (wraz z utworami zależnymi) niezależnie od formatu nośnika i sposobu
przekazywania;
2) każdemu Użytkownikowi - nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej, bezpłatnej
licencji na dostęp do jego Materiałów za pośrednictwem Portalu oraz na korzystanie z
takich Materiałów, ich powielanie i rozpowszechnianie, opracowywanie na ich
podstawie utworów zależnych, oraz ich wystawianie bądź wykonywanie w ramach
zespołu funkcji oferowanych przez Portal oraz w granicach dozwolonych na podstawie
Regulaminu.
2. Powyższe licencje, o których mowa w ust. 1, udzielane przez Użytkownika w odniesieniu
do jego treści, w tym także Materiałów wygasają z upływem 50 lat Powyższe licencje
udzielone przez Użytkownika w odniesieniu do komentarzy tekstowych są nieograniczone
w czasie i nieodwołalne, jednakże pod innymi względami pozostają bez znaczenia dla
praw własności Użytkownika określonych w § 2.
§5
1. Poza treściami, w tym także Materiałami zamieszczanymi w Portalu przez Użytkownika,
wszelkie inne treści znajdujące się w Portalu należą do lub są licencjonowane przez
Administratora oraz są przedmiotem praw autorskich, praw ochronnych na znaki
towarowe oraz innych praw własności intelektualnej Administratora lub licencjodawców
Administratora.
2. Znaki towarowe bądź usługowe należące do osób trzecich figurujące w treściach lub
Materiałach, które nie zostały wgrane lub umieszczone przez Użytkownika, są znakami
towarowymi lub usługowymi odpowiednich podmiotów uprawnionych z tych znaków.
3. Treści, o których mowa w ust. 1 powyżej nie mogą być pobierane, kopiowane, powielane,
rozpowszechniane, przekazywane, nadawane, wyświetlane, sprzedawane, nie mogą być
przedmiotem licencji ani innej eksploatacji na jakiekolwiek potrzeby bez uprzedniej
pisemnej zgody Administratora lub, tam gdzie to właściwe, licencjodawców
Administratora.
4. Administrator oraz licencjodawcy Administratora zastrzegają wszystkie prawa, które nie
zostały przez nich udzielone w sposób wyraźny.

