
REGULAMIN
Korzystania ze zdjęcia i/lub znaku towarowego firmy  

Popławska Group Spółka Jawna, zwanej dalej CLARENA

.............................................................................
miejscowość, data

.............................................................................
czytelny podpis

Prawo do korzystania ze zdjęcia i/lub znaku towarowego CLARENA przysługuje tylko osobie, która współpracuje 
z CLARENA, zapoznała się z niniejszym Regulaminem, zaakceptowała go oraz uzupełniła i przesłała „Formularz 
Zgłoszeniowy dot. korzystania ze zdjęć i/lub znaku towarowego” do swojego Doradcy Handlowego lub na adres  
pr@clarena.pl. 

I. Zasady korzystania ze zdjęcia CLARENA.

1. Zdjęcie CLARENA może być wykorzystywane w dostępnej wersji kolorystycznej (a w drukowanych materiałach 
także w wersji czarno-białej).

2. Zdjęcie CLARENA nie może być poddawane żadnej modyfikacji, zwłaszcza zdjęcie zawierające wizerunek osoby 
fizycznej (bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody uprawnionego pracownika CLARENA oraz osoby, której 
wizerunek wykorzystano).

3. Zdjęcie CLARENA może być wykorzystywane tylko w okresie współpracy z firmą Popławska Group Spółka Jawna

4. Materiały reklamowe nie są tworzone na specjalne życzenie klienta. Zdjęcia produktowe udostępniane są tylko 
w formie tzw. packshotów.

5. W przypadku publikacji online, należy wskazać w Formularzu Zgłoszeniowym wszystkie adresy www, w których 
zdjęcie CLARENA będzie wykorzystywane.

6. Projekty graficzne stworzone z wykorzystaniem zdjęć CLARENA wymagają uzyskania zgody na publikację od 
uprawnionego pracownika CLARENA.

7. Po zakończeniu współpracy zdjęcie CLARENA należy usunąć ze wszystkich serwisów internetowych, w których je 
opublikowano oraz zaprzestać drukowania materiałów informacyjno-reklamowych z użyciem zdjęcia CLARENA.

8. Zdjęcie CLARENA nie może być udostępnione osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody uprawnionego 
pracownika CLARENA.

9. Popławska Group Spółka Jawna ma prawo cofnąć powyższe zezwolenie bez podania przyczyny.

 
W ciągu 14 dni roboczych od dnia dostarczenia do CLARENA podpisanego niniejszego dokumentu zostanie wysłana 
wersja elektroniczna zdjęcia na adres e-mail podany w „Formularzu Zgłoszeniowym dot. korzystania ze zdjęć i/lub 
znaku towarowego”.

Ja, niżej podpisana(-ny) oświadczam, że zapoznałam(-łem) się z Regulaminem określającym warunki korzystania ze 
zdjęcia CLARENA i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
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II. Zasady korzystania ze słowno-graficznego znaku towarowego CLARENA (logo), zwanym dalej znakiem towarowym 
CLARENA.

1. Znak towarowy CLARENA może być wykorzystywany w dostępnej w Księdze Znaku wersji kolorystycznej i tylko 
z zastosowaniem zasad w niej zawartych.

2. Znak towarowy CLARENA nie może być poddawany żadnej modyfikacji.

3. Projekty graficzne stworzone z wykorzystaniem znaku towarowego CLARENA wymagają uzyskania zgody na 
publikację od uprawnionego pracownika CLARENA.

4.  Znak towarowy CLARENA może być wykorzystywany tylko w okresie współpracy z Popławska Group Spółka Jawna

5. Po zakończeniu współpracy znak towarowy CLARENA należy usunąć ze wszystkich serwisów internetowych, 
w których go opublikowano oraz zaprzestać drukowania materiałów informacyjno-reklamowych z użyciem znaku 
towarowego CLARENA.

6. Znak towarowy CLARENA nie może być udostępniany osobom trzecim bez uprzedniej zgody uprawnionego 
pracownika CLARENA.

7. Popławska Group Spółka Jawna ma prawo cofnąć powyższe zezwolenie bez podania przyczyny.

W ciągu 14 dni roboczych od dostarczenia do CLARENA podpisanego niniejszego dokumentu zostanie wysłana wersja 
elektroniczna znaku towarowego na adres e-mail podany w „Formularzu Zgłoszeniowym dot. korzystania ze zdjęć i/lub 
znaku towarowego”.

Ja, niżej podpisana(-ny) oświadczam, że zapoznałam(-łem) się z Regulaminem określającym warunki korzystania ze 
znaku towarowego CLARENA i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
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