REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ www.interwrite.pl
1.

Postanowienia ogólne

Operatorem serwisu internetowego www.interwrite.pl (zwanego dalej Portalem) jest Spółka Agraf Sp. z o.o. z
siedzibą w Łodzi, ul. Nowe Sady 2, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX
Wydział Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000041037 o kapitale zakładowym 80.450 zł. NIP
728-025-73-98.
2.







3.

Korzystanie z Portalu
Korzystanie z Portalu skupia się na gromadzeniu Nauczycieli oraz innych osób związanych z dydaktyką
w celu wymiany plików. Każdy plik-zasób jest odpowiednio skategoryzowany względem jego poziomu
nauczania, jaki w sobie zawiera. Zasoby-pliki są możliwe do pobrania. Dodanie zasobu-pliku przez
Użytkownika Portalu, oznacza jednocześnie zgodę na jego opublikowanie i udostępnienie do pobrania
innym Użytkownikom Portalu.
Portal udostępnia zasoby-pliki stworzone przez Użytkowników, pliki te zawierają treści
wykorzystywane głównie w celach dydaktycznych, niekomercyjnych.
Każdy umieszczony plik nie jest publikowany oficjalnie do czasu zaakceptowania jego formy przez
Administratora Portalu,
Wysłany zasób -plik może być edytowany bezpośrednio tylko poprzez Administratora Portalu,
Użytkownicy korzystający z Portalu, a w szczególności dokonujący wpisów, zobowiązani są do
przestrzegania obowiązującego w Polsce prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
Prawa autorskie

a) Zawartość Portalu chroniona jest prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na
stronach Portalu zastrzeżone są na rzecz Agraf Sp. z o.o. lub podmiotów współpracujących z Agraf Sp. z o.o., za
wyjątkiem materiałów, które zostają umieszczane w Zasobach Portalu przez ich Użytkowników, które to prawa
należą do Użytkowników je umieszczających.
b) Użytkownicy Portalu korzystający z zasobów Portalu lub umieszczający jakiekolwiek materiały lub informacje
zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa i odpowiadają za wszelkie naruszenia prawa, w
szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
przepisach kodeksu cywilnego.
c) Części Portalu z wyjątkiem zasobów oraz oprogramowań udostępnionych przez Agraf do pobrania, nie mogą
być powielane lub rozpowszechniane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub
mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowaniem, fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy, dyskietki,
płyty CD/DVD lub przy użyciu innych systemów i środków bez zgody Agraf Sp. z o.o. lub Użytkowników, którzy
umieścili materiały w Zasobach Portalu
d) Operator Portalu nie odpowiada za materiały i ich zawartość zamieszczone w zasobach-plikach przez
Użytkowników Portalu i inne informacje zamieszczonych przez Użytkowników Portalu
e) Operator Portalu zastrzega sobie prawo do filtrowania i moderowania materiałów zamieszczanych w
zasobach-plikach przez Użytkowników Portalu i innych informacji zamieszczonych przez Użytkowników Portalu i
usuwania z nich, w szczególności słów i treści obraźliwych, wulgarnych, o formie przestępczej, sprzecznej z
interesem Agraf Sp. z o.o., o charakterze reklamowym, czy dotyczących polityki, a także prawa do
podejmowania decyzji o nie umieszczaniu materiałów, czy informacji na Portalu lub ich usunięciu.
f) Nazwy handlowe i nazwy towarów oraz firm występujące w Portalu mogą być lub są znakami towarowymi
zastrzeżonymi lun nazwami zastrzeżonymi.
4. Postanowienia końcowe
Operator Portalu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie www.interwrite.pl

