Regulamin zamieszczania na stronie internetowej Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w
Gdańsku „Radio Gdańsk” S.A. przesyłanych przez radiosłuchaczy utworów, w tym utworów
fotograficznych.
1. Radio Gdańsk S.A. umożliwia na prowadzonej przez siebie stronie internetowej zamieszczanie
przesyłanych przez radiosłuchaczy utworów w tym utworów fotograficznych podejmując
każdorazowo suwerenną decyzję o ich zamieszczeniu czy też niezamieszczaniu oraz miejscu i
sposobie ich zamieszczenia w architekturze strony.
2. Przed przesłaniem utworów na adres strony internetowej Radia Gdańsk S.A. należy uważnie
zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
3. Przesyłając utwór Radiosłuchacz tym samym wyraża zgodę na jego postanowienia i
zobowiązuje się do ich przestrzegania.
4. Radiosłuchacz przesyłając na adres strony internetowej „Radia Gdańsk” S.A. utwór tym samym
wyraża zgodę na nieodpłatną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie publikację przesłanego
utworu na stronie internetowej „Radia Gdańsk” S.A. oraz na korzystanie z niego na
następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek
nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,
b) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek
nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,
c) wprowadzanie do obrotu,
d) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz
danych,
e) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i
przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie
w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów
odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych
m.in. w technice downloading, streaming, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach
dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń
(m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub
przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM,
UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych),
f) publiczne wykonanie,
g) publiczne odtwarzanie (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub cyfrowych
posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video
np. komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów
stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3, iPod, iPhone itp.),
h) wystawianie,
i) wyświetlanie,
j) użyczanie i/lub najem,

k) nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne
lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) przewodowe oraz
bezprzewodowe przez stację naziemną m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci
kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci
komputerowych (w tym Internetu) itp.,
l) nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub
nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) za pośrednictwem satelity m.in.
przy wykorzystaniu platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych,
telewizji mobilnej, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.,
ł) reemitowanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne
lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za pośrednictwem
platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, DSL,
ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.
m) obróbki cyfrowej w celu dostosowania wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału do
wymogów „Radia Gdańsk” S.A.
m/ wykorzystywania dla celów promocji i reklamy programu czy też działalności „Radia Gdańsk”
S.A.
n/ opatrywanie utworu dowolnym komentarzem oraz jego zestawiania z innymi utworami
5. Przesyłając utwór Radiosłuchacz oświadcza, że:
a) ma pełne i niczym nie ograniczone prawo do dysponowania przesłanym na adres strony
internetowej „Radia Gdańsk” S.A. utworem oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe
do utworu w zakresie wskazanym niniejszym Regulaminem.
b/ przesłany utwór nie zawiera treści o charakterze bezprawnym, w jakikolwiek sposób
naruszających prawo, sprzecznych z dobrymi obyczajami, a w szczególności zawierających treści
pornograficzne, obrażające uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej,
wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających
techniki łamania danych, wirusy i inne podobne,
b/ w przypadku przesłania przez Radiosłuchacza utworów wykorzystujących wizerunek osób
trzecich Radiosłuchacz tym samym oświadcza, iż posiada zgodę dysponentów wizerunku do ich
publikacji na stronie internetowej Radia Gdańsk S.A. w zakresie opisanym w niniejszym
Regulaminie.
c/ w przypadku jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z tytułu korzystania z przesłanego na rzecz
Radia Gdańsk S.A. utworu całkowita i niczym nie ograniczoną odpowiedzialność ponosić będzie
Radiosłuchacz zwalniając Radio Gdańsk S.A. w tym zakresie.
6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z postanowieniami niniejszego
Regulaminu pytania należy kierować pod adres – biuro@radio.gdansk.pl.

