│ WYTYCZNE DLA

KONTRAHENTÓW

W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
październik 2 0 2 1

│WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA JEST DLA NAS WAŻNA
W ramach Grupy Maspex przywiązujemy bardzo dużą
wagę
do
OCHRONY
NASZEJ
WŁASNOŚCI
INTELEKTUALNEJ. Dlatego zależy nam na tym aby
Partnerzy, którym ją powierzamy, znali, rozumieli
i stosowali zasady, którymi się kierujemy.

Przypominamy, że wszelkie przekazywane przez Grupę
Maspex materiały są chronione prawami własności
intelektualnej, w szczególności prawami autorskimi
i prawami własności przemysłowej.

Niniejsze wytyczne mają charakter WIĄŻĄCY. Oznacza
to, że wszyscy Kontrahenci POWINNI wykorzystywać
własność intelektualną Grupy Maspex w sposób zgodny
z wytycznymi.

Wytyczne mogą być okresowo AKTUALIZOWANE. Aktualna
wersja jest dostępna tutaj: https://maspex.com/dla-biznesu/

│NINIEJSZE WYTYCZNE
│ MAJĄ ZASTOSOWANIE DO
DZIAŁALNOŚCI W FORMIE:

│ NIEZALEŻENIE OD TEGO GDZIE
JEST PROWADZONA:

TRADYCYJNEJ (OFFLINE)

W POLSCE

INTERNETOWEJ (ONLINE)

ZA GRANICĄ

│CHECK LIST

SZANUJMY
ZASADY

TRZYMAJMY SIĘ
GRANIC

NIE
INGERUJMY

Materiały udostępniane przez
Grupę
Maspex
należy
wykorzystywać szanując:

Udostępnione
materiały
należy wykorzystywać tylko
w takim zakresie, w jakim
Grupa Maspex wyraziła na
to ZGODĘ (pisemnie /
elektronicznie) i tylko dla
CELÓW wynikających z
prowadzonej WSPÓŁPRACY.

Z
udostępnionych
materiałów można
korzystać wyłącznie
w
takiej
formie,
kolorach,
oraz
rozdzielczości,
w jakich zostały
otrzymane
od
Grupy Maspex.

•

bezwzględnie obowiązujące
przepisy prawa,

•

dobre obyczaje,

•

zasady współżycia
społecznego,

•

uczciwą konkurencję.

│REJESTRACJA PRAW
TYLKO GRUPA MASPEX MOŻE
PODEJMOWAĆ KROKI W CELU
REJESTRACJI PRAW
Oznacza to, że Kontrahenci NIE MOGĄ, ani samodzielnie
ani z udziałem pośredników, podejmować działań w celu:

• rejestracji (bądź zgłoszenia praw w jakikolwiek inny sposób) znaków

towarowych, jakichkolwiek innych nazw handlowych, oznaczeń do
nich podobnych, czy też grafik udostępnionych przez Grupę Maspex,

• rejestracji

znaków
internetowej.

towarowych

w

charakterze

nazwy

domeny

│PREZENTACJA TREŚCI
DBAJMY O REPUTACJĘ, DOBRE IMIĘ ORAZ
ODPOWIEDNIĄ PREZENTACJĘ TREŚCI

Prosimy o korzystanie z materiałów z dbałością o DOBRE
IMIĘ i RENOMĘ Grupy Maspex oraz poszczególnych marek
i produktów.
Materiały nie mogą być umieszczane w sąsiedztwie treści
lub znaków
• kontrowersyjnych
• bezprawnych
• niosących negatywny przekaz
• takich, które mogą wpłynąć na pogorszenie renomy znaków
towarowych i wizerunku Grupy Maspex.

Nie należy też umieszczać materiałów w sposób sugerujący, że takie treści
lub znaki, jak wymienione powyżej, stanowią część znaku towarowego
Grupy Maspex.

│OCHRONA PRAW I WSPÓŁPRACA

AKCEPTACJA
przed publikacją jakichkolwiek
treści
przygotowanych
przez
Kontrahentów (niezależnie od
tego, w jakiej są formie), które
zawierają własność intelektualną
Grupy
Maspex,
możemy
wymagać ich PRZEDSTAWIENIA
do uprzedniej AKCEPTACJI.

OZNACZENIA
w toku współpracy możemy
wymagać od Kontrahentów
wyraźnego OZNACZENIA, że
dany znak towarowy jest
zastrzeżony oraz wskazać
sposób, w jaki należy go
oznaczyć.

DZIAŁANIA
NAPRAWCZE
jeżeli wykryjemy NIEPRAWIDŁOWOŚCI,
w
szczególności
wykorzystywanie
własności intelektualnej Grupy Maspex
w sposób niezgodny z niniejszymi
WYTYCZNYMI,
będziemy
wymagać
WYJAŚNIEŃ
i
podjęcia
DZIAŁAŃ
NAPRAWCZYCH.
Jeżeli
będzie
to
uzasadnione i konieczne, możemy
zakończyć współpracę z Kontrahentem,
który dopuścił się naruszeń oraz
skorzystać z wszelkich przysługujących
nam środków ochrony prawnej.

│SERWIS FOTOMASPEX
W PRZYPADKU POBIERANIA MATERIAŁÓW
Z SERWISU FOTOMASPEX ZNAJDUJĄCEGO
SIĘ POD ADRESEM:

https://foto.maspex.com/

wiążące są postanowienia regulaminu tego serwisu.

│ZAKOŃCZENIE WSPÓŁPRACY
W TERMINIE MAKSYMALNIE 30 DNI
OD DNIA ZAKOŃCZENIA WSPÓŁPRACY

Prosimy i oczekujemy od Kontrahentów:

• ZWROTU

wszelkich
materiałów
marketingowych
wykorzystujących
własność
intelektualną
Grupy
Maspex lub wycofania ich z obrotu i zniszczenia (wedle
wyboru Grupy Maspex),

• USUNIĘCIA materiałów ze swojej strony internetowej,
lub usunięcia stron internetowych jeżeli zostały
dedykowane produktom Grupy Maspex, jak również
wygaszenia domen i usunięcia profili w social mediach
lub treści na nich zawartych (jeżeli dotyczą produktów
Grupy Maspex).

│ DZIĘKUJEMY ZA ZROZUMIENIE
GRUPA MASPEX
UL.CHOPINA 10
34-100 WADOWICE

+48 33 870 84 96

