
  

  

 

REGULAMIN 

korzystania z materiałów reklamowych i promocyjnych udostępnianych w ramach współpracy z 

EURO STYL Spółka Akcyjna (dawnie EURO STYL Sp. z o.o. Sp. k.) 

 

 

Preambuła  

Celem niniejszego „Regulaminu korzystania z materiałów reklamowych i promocyjnych udostępnianych w 

ramach współpracy z EURO STYL Spółka Akcyjna (dawniej Sp. z o.o. Sp. k.)” (zwanego dalej „Regulaminem”) 

jest ochrona logo, znaków graficznych oraz wszelkich innych udostępnianych materiałów, w szczególności 

reklamowych i promocyjnych spółki EURO STYL Spółka Akcyjna (dawniej Sp. z o.o. Sp. k.) z siedzibą w Gdańsku 

przy ul. Leszczynowej 6, 80-175 Gdańsk, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr KRS: 0000671284, NIP: 583-29-68-619 (zwanej dalej „EURO STYL”), w tym zdjęć i wizualizacji 

inwestycji, udostępnianych przez EURO STYL innym podmiotom w ramach współpracy. 

 

 

I. Założenia podstawowe.  

 

1. Logo EURO STYL, logotypy i znaki graficzne inwestycji realizowanych lub zrealizowanych przez EURO 

STYL oraz inne materiały, w szczególności reklamowe i promocyjne, w tym zdjęcia i wizualizacje 

inwestycji prowadzonych przez EURO STYL (zwane dalej również „materiałami”) znajdują się na stronie 

internetowej www.eurostyl.com.pl.  

2. Materiały można uzyskać tylko za zgodą EURO STYL. 

3. EURO STYL posiada wszelkie majątkowe prawa autorskie oraz prawa pokrewne do logo EURO STYL oraz 

logotypów i znaków graficznych wszystkich inwestycji zrealizowanych lub realizowanych przez EURO 

STYL. 

4. Materiały mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu informowania o współpracy z EURO STYL m.in. w 

katalogach reklamowych, folderach, stronach internetowych, ulotkach, plakatach oraz innych 

wydawnictwach drukowanych, elektronicznych i multimedialnych i/lub w celu informowania, reklamy i 

promocji działalności EURO STYL. 

5. Materiały nie mogą być wykorzystywane w celach nie zgodnych z niniejszym Regulaminem. 



 

6. Podmiot, na którego wniosek EURO STYL udostępni materiały nie ma zgody na ich dalsze udostępnianie 

innym podmiotom. 

 

 

II. Zasady korzystania z logo EURO STYL, logotypów i znaków graficznych inwestycji oraz innych 

udostępnianych materiałów, w tym reklamowych i promocyjnych.  

 

1. Podmiot zamierzający korzystać z materiałów zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym 

Regulaminem i przyjęcia (akceptacji) niniejszego Regulaminu do stosowania.  

2. Podmiot zainteresowany wykorzystaniem materiałów powinien zwrócić się o ich udostępnienie do EURO 

STYL drogą mailową na adres: marketing@eurostyl.com.pl. („Wniosek o udostępnienie materiałów”). W 

treści wiadomości mailowej powinny znaleźć się następujące informacje: 

• informacja o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowaniu jego treści,  

• wskazanie konkretnych materiałów (tj. logo EURO STYL i/lub logotypy i znaki graficzne 

poszczególnych inwestycji i/lub poszczególne zdjęcia lub wizualizacje inwestycji znajdujące się 

na stronie internetowej www.eurostyl.com.pl), o których udostępnienie podmiot się zwraca,  

• wskazanie celu, do którego materiały te maja zostać wykorzystane  

• wskazanie nośnika, za pomocą którego udostępnione materiały zostaną wykorzystane, 

przedmiotu publikacji, języka publikacji oraz zasad dystrybucji nośnika takich jak: nakład, 

płatny, bezpłatny itp.  

3. Wniosek o udostępnienie materiałów spełniający wszystkie warunki wskazane w ust. 2 powyżej zostanie 

rozpoznany i zaakceptowany przez Dział Marketingu EURO STYL, z zastrzeżeniem, że akceptacja 

udostępnienia poszczególnych zdjęć i wizualizacji inwestycji realizowanych lub zrealizowanych przez 

EURO STYL jest w szczególności uzależniona od posiadania przez EURO STYL prawa do dalszego ich 

udostępniania i wyrażania zgody na ich wykorzystanie, oraz celów, do których mają zostać 

wykorzystane. EURO STYL zastrzega sobie również prawo do odmowy wydania zgody na korzystanie z 

materiałów wskazanych przez podmiot we wniosku o udostępnienie materiałów.  

4. Wyrażenie zgody przez EURO STYL na korzystanie z materiałów wskazanych przez podmiot nastąpi 

drogą mailową wraz z jednoczesnym przesłaniem wskazanych przez podmiot materiałów. 

5. Udostępnienie materiałów jest bezpłatne. Zgoda na korzystanie z materiałów jest jednorazowa, dotyczy 

konkretnych materiałów i celów wskazanych przez podmiot, co do których wykorzystania EURO STYL 

wyraził zgodę, oraz udzielana jest na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem, że EURO STYL zastrzega sobie 

prawo do kontrolowania realizacji zgody na korzystanie przez podmiot z udostępnionych mu materiałów 

oraz odwołania zgody i żądania natychmiastowego zaprzestania korzystania z materiałów w każdym 

czasie bez podania przyczyny, w szczególności jednak w przypadku gdy podmiot wykorzystuje materiały 



 

do innych celów niż wskazane we wniosku o udostępnienie lub w inny sposób narusza postanowienia 

niniejszego Regulaminu. 

6. Podmiot korzystający z materiałów jest zobowiązany do zachowania warunków graficznych (proporcje 

wymiarów, kolorystyka, rozmieszczenie elementów, tło, itp.) wszystkich udostępnionych materiałów oraz  

integralności informacji tekstowych w nich zawartych lub im towarzyszących, jak również do 

respektowania praw autorskich i praw własności przemysłowej związanych z materiałami 

udostępnionymi.  

7. Materiały znajdujące się na stronie internetowej www.eurostyl.com.pl podlegają aktualizacji przez EURO 

STYL. Podmiot korzystający z materiałów, które zostały zaktualizowane, obowiązany jest do korzystania 

z wersji zaktualizowanej tych materiałów. Z chwilą rozpoczęcia wykorzystywania udostępnionych przez 

EURO STYL materiałów, odpowiedzialność za ich dalszą aktualność (zgodność z wersją zaktualizowaną 

na stronie www.eurostyl.com.pl), w trakcie korzystania, ponosi wyłącznie podmiot korzystający. 

 

 

III. Postanowienia końcowe.  

 

1. Podmiot korzystający z materiałów udostępnionych na jego wniosek przez EURO STYL, ma obowiązek 

dbać, by nie były one wykorzystywane w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem, w szczególności 

by nie były umieszczane w publikacjach i materiałach naruszających prawo bądź naruszających lub 

grożących naruszeniem dóbr osobistych EURO STYL.  

2. Wykorzystanie przez podmiot materiałów udostępnionych na jego wniosek przez EURO STYL w sposób 

sprzeczny z niniejszym Regulaminem będzie uważane za naruszenie praw przysługujących EURO STYL i 

będzie skutkowało odpowiedzialnością prawną w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a 

w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

3. W stosunku do podmiotu, który nie zastosuje się do niniejszego Regulamin, EURO STYL przysługuje 

prawo do terminowego lub bezterminowego pozbawienia prawa do korzystania z udostępnionych 

materiałów. W związku z tym EURO STYL uprawniony jest do wypowiedzenia licencji z 3dniowym 

terminem wypowiedzenia. 

4. EURO STYL zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Zmieniony 

Regulamin obowiązuje od chwili jego publikacji na stronie internetowej www.eurostyl.com.pl, również w 

stosunku do podmiotów, którym zostało udzielone prawo do korzystania z materiałów przed zmianą 

regulaminu. 


