Regulamin korzystania z materiałów prasowych zamieszczonych w serwisie www.mgr.farm
§1

Wydawcą serwisu internetowego www.mgr.farm jest farmacja.net Sp. z o. o., ul. Patriotów 110 lok. 209, 04-844

Warszawa, Sąd Rej. M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Gosp., KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP 797205-17-73, Kapitał zakładowy 50.000 zł.

§2

1. Rozpowszechnianie lub kopiowanie materiałów prasowych zamieszczonych w serwisie bez uprzedniego
uzyskania stosownej licencji od Wydawcy jest zabronione, zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).
2. Uzyskanie licencji wymaga uiszczenia opłaty. W celu uzyskania licencji należy skontaktować się z Wydawcą:
redakcja@mgr.farm.

3. Przedruk materiałów prasowych wymaga podania źródła (nazwy tytułu prasowego wraz z datą jego
rozpowszechnienia, imienia i nazwiska twórcy).

4. Nabycie licencji jest równoznaczne z uzyskaniem zezwolenia na jednorazowe opublikowanie materiału.
Autorskie prawa majątkowe do materiałów pozostają po stronie Wydawcy.
5. Nabycie licencji uprawnia do publikacji materiału we własnym, ogólnodostępnym serwisie internetowym,
prasie drukowanej, w programach radiowych i telewizyjnych bez prawa udzielania sublicencji.

6. Przedruk materiałów wymaga mailowego poinformowania Wydawcy (redakcja@mgr.farm) raz w miesiącu
o fakcie dokonania przedruku z serwisu oraz podania źródła materiału.
§3

1. Udostępnianie cytatu z materiałów prasowych jest dozwolone, o ile cytat wraz z komentarzem nie zastąpi
potrzeby zapoznania się z właściwym materiałem prasowym.

2. Cytowanie rozpowszechnionego materiału prasowego jest możliwe w prasie oraz w serwisach internetowych
będących utworem w rozumieniu p.a.p.p. lub w utworach publikowanych w serwisach internetowych w celu
krytyki lub recenzji.

3. Cytat z rozpowszechnionego materiału nie może przekraczać 5% objętości tego materiału i jednej strony
znormalizowanego maszynopisu, ani nie może stanowić więcej niż 20% utworu, w którym jest wykorzystywany.
4. Wszystkie cytaty z materiałów prasowych rozpowszechnione w danym utworze nie mogą przekroczyć 50%
zawartości tego utworu.

§4

1. Regulamin obowiązuje od chwili udostępnienia w serwisie www.mgr.farm. Wydawca zastrzega sobie
możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym czasie.

2. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania serwisu winny być zgłaszane pod adres e-mail:
redakcja@mgr.farm.

3. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.

