Zasady
umieszczania materiałów na stronie
www.bezatomu.pl
Materiały umieszczane na stronie www.bezatomu.pl (zwanej dalej Stroną):
1. Nie mogą zawierać treści propagujących: partie polityczne, instytucje i/lub organizacje
rządowe, a także inne podmioty prawne, które mają w składzie zarządu ludzi nie
będących obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej, nie mających siedziby w
Rzeczypospolitej Polskiej (Artykuł 43 Ustawy o referendum lokalnym) lub zajmują się
głównie działalnością komercyjną.
2. Muszą być zamieszczone zgodnie z przepisami prawa odnośnie prawa autorskiego
chronionego na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy
Prawo Prasowe.
3. Nie mogą zawierać treści sprzecznych z prawem w Rzeczypospolitej Polskiej - jednakże
za materiały, które z jakiegokolwiek powodu mogłyby takie treści zawierać, odpowiada
w pełni ich autor albo właściciel praw autorskich do tych materiałów.
4. Za treści w materiałach zewnętrznych, do których umieszczone są linki na Stronie,
autorzy Strony nie ponoszą odpowiedzialności.
5. Warunkiem umieszczenia na Stronie linka do strony zewnętrznej jest zasada
wzajemności, polegająca na tym, że: gdy na stronie zewnętrznej umieszczone zostaną
materiały ze Strony i na tej stronie zewnętrznej nie ma treści szkalujących, obraźliwych
lub stronniczo niekorzystnych dla Strony, oraz umieszczono na tej stronie zewnętrznej
link do Strony, to Strona może umieścić link do takiej strony zewnętrznej.
6. Od Punktu 5 istnieje wyjątek, gdy strona zewnętrzna prowadzona jest jako strona
informacyjna przeciwko rozwojowi energetyki jądrowej, wtedy Strona także może
umieścić taki link do strony zewnętrznej.
7. Wszelkie materiały zgłoszone do umieszczenia na Stronie muszą przestrzegać zasady
kolejki zgłoszeń, czyli – jeśli nie zaistnieją okoliczności szczególne, wynikające z nagłej
konieczność zgłoszenia jakiegoś materiału jako skutek pilnej potrzeby informacyjnej –
liczy się chronologiczna kolejność zgłoszeń.
Jeśli materiały zostały przekazane przez ich autorów dobrowolnie w sposób anonimowy w
pierwszej fazie organizowania Referendum w Gminie Mielno 12 lutego 2012 roku, a narusza to
w jakikolwiek sposób ich dobra osobiste lub prawa autorskie, to informujemy, że przyjmujemy
wszelkie zastrzeżenia w tym względzie pod wymogiem pisemnym i pod rygorem
opublikowania tych zastrzeżeń w pełni na Stronie i w dowolnej innej formie.
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