NOTA PRAWNA
PODCASTU ORAZ SERWISU WSZYSTKOCONASKRECI.PL

Droga Użytkowniczko/Drogi Użytkowniku,
prosimy Cię o zapoznanie się z kilkoma istotnymi informacjami prawnymi dotyczącymi korzystania z naszego
Podcastu i materiałów w nim zamieszczonych.
1. Administratorem niniejszego serwisu internetowego jest Mariusz Reczyński, prowadzący działalność
gospodarczą pod ﬁrmą BFS Mariusz Reczyński z siedzibą: ul. 9 Maja 14/6, 70-136 Szczecin,
NIP: 852-215-92-93.
2. Niniejszy Serwis, tj. jego wizerunek graﬁczny oraz zawartość, są własnością Administratora Serwisu,
a kopiowanie go w całości lub w części wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
3. Wszelkie materiały zamieszczone w Serwisie, a w szczególności: dokumenty, znaki towarowe, teksty, zdjęcia,
wizualizacje, ﬁlmiki lub graﬁki, stanowią przedmiot ochrony w rozumieniu prawa autorskiego lub prawa
własności przemysłowej.
4. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty, co
oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do wszelkich materiałów zawartych w zasobach Serwisu, które
podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych
materiałów w celu prowadzenia przez użytkowników jakiejkolwiek działalności komercyjnej.
5. Korzystanie z materiałów zamieszczonych w Serwisie chronionych prawem autorskim, w tym ich
kopiowanie, przesyłanie, publiczne udostępnianie i wszelkie inne wykorzystywanie dozwolone jest
wyłącznie za zgodą Administratora Serwisu wyrażoną w formie pisemnej umowy pod rygorem nieważności,
po uiszczeniu opłat licencyjnych wskazanych w cenniku stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej noty
prawnej.
6. Celem Serwisu jest m.in. wspieranie rozwoju gospodarczego prywatnych ﬁrm, oraz prezentowanie sylwetek
zaproszonych gości. Mimo że prezentujemy niekiedy praktyczne rozwiązania, to nie są one jednakowo
skuteczne dla wszystkich. Nie powinno się bezwarunkowo korzystać ze wszystkiego, co udostępniamy.
Porady, których udzielamy, powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem,
ewentualnie konfrontowane z innymi materiałami, gdy będą one przedstawiały się jako odpowiednie
w danym przypadku.

Strona 1 z 2

Wersja 01_062019. Data publikacji 27 czerwca 2019 roku.

ZAŁĄCZNIK NR 1 – CENNIK MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH
1. Administrator Serwisu - BFS Mariusz Reczyński – oferuje możliwość udzielenia odpłatnej licencji na
korzystanie z materiałów takich jak: fotograﬁe, wizualizacje, teksty, ikony, zamieszczonych w Serwisie
Internetowym oraz Podcaście pod adresem: hcps://wszystkoconaskreci.pl
2. Jeśli Użytkownik jest zainteresowany zakupem od Administratora Serwisu licencji na korzystanie z dowolnej
części lub całości materiałów, powinien skontaktować się z BFS Mariusz Reczyński pod adresem e-mail:
hello@wszystkoconaskreci.pl lub za pomocą poczty przesyłając list na adres siedziby: 70-136 Szczecin,
ul. 9 Maja 14/6.
3. W poniższej tabeli podane zostały ceny jednostkowe licencji materiałów reklamowych z podziałem na ich
rodzaje:

fotograﬁa

1000 zł / szt.

wizualizacja

rysunek

tekst o objętości

tekst o objętości

ikona

(render)

(ilustracja)

< 1000 znaków

> 1000 znaków

(piktogram)

1000 zł / szt.

1000 zł / szt.

800 zł / szt.

2000 zł / szt.

400 zł / szt.

4. W celu wyliczenia ﬁnalnego kosztu zakupu licencji należy pomnożyć ilość materiałów reklamowych danego
rodzaju przez ich cenę jednostkową podaną w tabeli w ust. 3 (np. koszt licencji na wykorzystanie pięciu
zdjęć wyniesie 5000 zł).
5. W podane w tabeli w ust. 3. ceny jednostkowe wliczony został obowiązujący podatek VAT. Udzielenie
odpłatnej licencji na korzystanie z jakiejkolwiek części materiałów reklamowych, może zostać zrealizowane
wyłącznie w oparciu o umowę licencyjną, zawartą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Załącznik nr 1 stanowi integralną cześć Noty Prawnej Serwisu Internetowego oraz Podcastu.
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