Regulamin korzystania z fontu na stronie internetowej hasz gru.pl
1. Gmina-miasto Grudziądz oświadcza, iż jest właścicielem i przysługują jej autorskie
prawa majątkowe do rodziny fonta (czcionki), tj. zestawu znaków lub kilku zestawów
znaków) zapisanego w postaci elektronicznej, udostępnionego w formie elektronicznej
na stronie haszgru.pl i opracowanego w ramach kampanii strategii promocji marki
i identyfikacji wizualnej Grudziądza na lata 2012-2017.
2. Font na zlecenie gminy-miasto Grudziądz wykonało konsorcjum: Brand Nature
Access Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Trylogii 30 i Profile Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, ul. Mickiewicza 40, w ramach umowy z dnia 27 kwietnia
2013 r. na opracowanie strategii promocji i identyfikacji wizualnej Grudziądza na lata
2012 – 2017.
3. Każdy kto pobierze i/lub zainstaluje lub użyje font, o którym mowa w pkt 1 staje się
podmiotem praw i obowiązków Użytkownika i wyraża zgodę na warunki zawarte
w niniejszym regulaminie.
4. Użytkownik uprawniony jest wyłącznie do korzystania z oprogramowania fonta
w celu tworzenia plakatów, grafik, obrazów i tekstów, które potem mogą być
publikowane w formie druku, na stronach internetowych, w materiałach
multimedialnych typu prezentacje, filmy wideo, animacje lub dystrybuowanie
techniką cyfrową wyłącznie w celach kampanii promującej nową strategię marki
miasta
i identyfikacji wizualnej związanej z aktywizowaniem mieszkańców i tworzeniem
interakcji między nimi.
5. Użytkownik nie jest uprawniony bez pisemnej zgody gminy-miasto Grudziądz
do:
a) modyfikowania, rekompilowania, tłumaczenia, przystosowania, zmiany układu lub
jakichkolwiek innych zmian w foncie,
b) udzielania sublicencji,
c) sprzedaży, użyczenia, najmu, wypożyczenia, dzierżawienia lub przekazywania fonta
bądź jego kopii lub materiałów towarzyszących,
d) umożliwienia korzystania przez osobę trzecią z fonta bądź z jego kopii,

6. Gmina-miasto Grudziądz udostępnia fonta w takiej formie, w jakiej zapoznał się
z nim Użytkownik, a Użytkownik akceptuje fonta w udostępnionej postaci wraz
z liczbą, wyglądem i zakresem znaków, które zawiera font.
7. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu przez Użytkownika,
gmina-miasto Grudziądz jest uprawniona do żądania natychmiastowego zaprzestania
korzystania z fonta i usunięcia wszelkich jego kopii oraz do dochodzenia swoich praw
wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (DZ. U. 2006 r., nr 90, poz. 631 z późń. zm.) oraz innych przepisów.
8. Treść niniejszego regulaminu obowiązuje od dnia 21 marca 2013 r.

