ZASADY KORZYSTANIA Z ZASOBÓW W SERWISIE EDUKACJA.BARYCZ.PL
1. Korzystanie z zasobów publikowanych w serwisie jest bezpłatne.
2. Prowadzący serwis nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z warunkami licencji wykorzystanie
zasobów udostępnionych w ramach serwisu.
3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich do wszystkich
utworów, które opublikował w serwisie.
4. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Zasobów publikowanych w ramach serwisu zgodnie z
prawem obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, licencjami udzielonymi przez
zamieszczających zasób, którym przysługują prawa autorskie oraz Regulaminem.
5. Użytkownik nie może podejmować działań mających na celu zakłócenie poprawnej pracy serwisu.
Stwierdzenie naruszenia zakazu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym uprawniać będzie
prowadzącego serwis do usunięcia indywidualnego konta dostępowego Użytkownika.
6. korzystanie z bazy wiedzy (zdjęcia , audio-video, publikacje..) w serwisie edukacja.barycz.pl
odbywa się na podstawie licencji Creative Commons* (CC). Jest to ogólnie dostępna licencja
dostępna w sieci podlegająca odpowiednim zasadom – skrót z zasad licencji CC poniżej

*Podstawowym narzędziem Creative Commons są licencje prawne pozwalające zastąpić tradycyjny
model „Wszystkie prawa zastrzeżone” zasadą „Pewne prawa zastrzeżone” – przy jednoczesnym
poszanowaniu zasad prawa autorskiego. Licencje Creative Commons oferują różnorodny zestaw
warunków licencyjnych – swobód i ograniczeń. Dzięki temu autor może samodzielnie określić zasady,
na których chce dzielić się swoją twórczością z innymi. W ciągu dziesięciu lat działalności Creative
Commons zbudowała silną pozycję na świecie poprzez intensywną promocję twórczości oraz
tworzenie warunków legalnego dostępu do dóbr kultury.
Wszystkie licencje Creative Commons posiadają cechy wspólne (poszanowanie praw autorskich
osobistych) oraz dodatkowe warunki wybrane przez licencjodawcę (czy twórcę). Warunki licencyjne
są niczym klocki – zasady określone przez daną licencję są wynikiem wybrania jednego lub złożenia
razem dwóch lub trzech takich warunków.
Twórca korzystając z licencji zawsze zachowuje prawa autorskie, jednocześnie umożliwia innym
kopiowanie i rozpowszechnianie, dodatkowo może określić czy ich wykorzystywanie może
odbywać się wyłącznie w warunkach niekomercyjnych lub ograniczyć możliwości tworzenia
utworów zależnych.
Licencje Creative Commons nie naruszają wolności, które przyznaje prawo autorskie wszystkim
użytkownikom w ramach dozwolonego użytku i prawa cytatu. Użycie licencji pozwala na
jednoznaczne definowanie dodatkowych uprawnień dla użytkowników (licencjobiorców).
Licencjobiorca musi zawsze dochować warunków licencji, w innym wypadku licencja automatycznie
wygasa. Oznacza to konieczność poprawnego informowania o autorze i jego prawach na każdej kopii
utworu oraz zakaz korzystania ze środków ograniczających dostęp do tych utworów.
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Cztery podstawowe warunki licencji CC to:
Uznanie autorstwa. Wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać objęty
prawem autorskim utwór oraz opracowane na jego podstawie utwory zależne pod
warunkiem, że zostanie przywołane nazwisko autora pierwowzoru.
Użycie niekomercyjne. Wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać
objęty prawem autorskim utwór oraz opracowane na jego podstawie utwory zależne
jedynie do celów niekomercyjnych.

Na tych samych warunkach. Wolno rozprowadzać utwory zależne jedynie na
licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.
Bez utworów zależnych. Wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i
wykonywać utwór jedynie w jego oryginalnej postaci – tworzenie utworów
zależnych nie jest dozwolone.
Oraz dodatkowa możliwość poza licencja CC - wygenerowana na potrzeby serwisu:

Inna licencja
uzgodniona na indywidualnych warunkach z administratorem serwisu.
Należy się skontaktować z administratorem e-mail:
edukacja@nasza.barycz.pl

Więcej na http://creativecommons.pl/poznaj-licencje-creative-commons/
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