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Regulamin korzystania z serwisu PATtube 
 

 
Fundacja Watch Health Care, z siedzibą w Krakowie przy ul. Starowiślnej 8/2, zarejestrowaną przez 
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem KRS 
0000353121, NIP 6772341098, reprezentowaną przez Krzysztofa Łandę – Prezesa Zarządu, zwaną 
dalej Fundacją, prowadzi portal PATtube, który jest częścią serwisu www.korektorzdrowia.pl  
 
 

1. Na  portalu PATtube zamieszczane są materiały o tematyce związanej ze zdrowiem. 
 

2. Osoba korzystająca z Portalu PATtube, zgodnie z niniejszym regulaminem zwana jest 

użytkownikiem. 

 

3. Każdy użytkownik, zamieszczający na Portalu PATtube pliki lub inne treści (np. komentarze) 

zwany dalej uczestnikiem projektu, jest zobowiązany do przestrzegania zasad zawartych w 

niniejszym regulaminie. 

4. Korzystanie z Portalu PATtube oznacza, iż użytkownik uważnie zapoznał się on z treścią 
Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia.  

 

5. Uczestnicy zamieszczający na Portalu PATtube treści, zobowiązani są do zapoznania się z 

niniejszym regulaminem i zaakceptowania jego treści oraz zawarcia z Fundacją umowy o 

przygotowanie nagrania video wykładu wraz z prezentacją i przeniesienie autorskich praw 

majątkowych i praw pokrewnych, wyrażenia pisemnej zgody na przetwarzanie i publikowanie 

przez Fundację danych osobowych oraz wyrażenia pisemnej zgody na bezpłatne 

wykorzystanie jego wizerunku. 

 
6. Publikacja treści na portalu PATtube może nastąpić dopiero po przekazaniu  do siedziby 

Fundacji WHC podpisanej umowy, która stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 

7. Korzystanie z Portalu PATtube polegające na umieszczaniu w Portalu określonych plików lub 
innych treści (np. komentarzy) oznacza, iż użytkownik zaświadcza, iż przysługują mu prawa do 
umieszczenia takich plików lub innych treści w PATtube. Konsekwencje takich działań, w 
szczególności brak stosownych praw lub uprawnień, obciążają wyłącznie użytkownika 
dopuszczającego się niezgodnych z prawem działań. 

 
 

 

http://www.korektorzdrowia.pl/
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8. Na stronie internetowej www.korektorzdrowia.pl, w zakładce „PATtube” prezentowane są 

nagrania video wykładów wygłaszanych przez uczestników projektu, zwane dalej 

prezentacjami. 

 
9. Za udział w projekcie nie przysługuje wynagrodzenie pieniężne. 

 

10. Udział w projekcie polega na przygotowaniu przez uczestnika projektu nagrania video 

wykładu wraz ze slajdami, na temat związany z ochroną zdrowia.  

 

11. Przygotowane przez uczestników projektu nagrania video wykładów wraz z prezentacjami, o 

których mowa w pkt. powyżej, będą prezentowane przez Fundację na stronie internetowej 

www.korektorzdrowia.pl w zakładce „PATtube”, na co  każdy uczestnik projektu akceptując 

niniejszy regulamin wyraża zgodę. 

 
12. Liczba slajdów zawartych w prezentacji powinna stanowić 2/3 czasu trwania wykładu, 

wyrażonego w liczbie minut.  

 
13. Prezentacja powinna zawierać źródła prezentowanych treści, źródła znajdują się na 

przedostatnim slajdzie prezentacji. 

 
14. Przygotowanie nagrania video wykładu może mieć miejsce w siedzibie Fundacji z pomocą 

osoby koordynującej projekt przy pomocy sprzętu audiowizualnego Fundacji albo w innym 

dowolnym miejscu wybranym przez uczestnika projektu, przy pomocy własnego sprzętu 

audiowizualnego. 

 
15. W przypadku przygotowania nagrania video wykładu przy pomocy własnego sprzętu 

audiowizualnego, poza siedzibą Fundacji WHC, uczestnik projektu przekaże Fundacji, 

nagranie video wykładu, utrwalone na płycie CD lub DVD lub za pośrednictwem nośników lub 

za pośrednictwem formularza kontaktowego, dostępnym na stronie Fundacji WHC pod 

adresem http://www.korektorzdrowia.pl/przeslij-swoj-film/  

 
16. Nagranie video wykładu powinno przedstawiać wizerunek uczestnika projektu. 

 
17. W razie zastrzeżeń, co do jakości nagrań video wykładów lub ich prezentacji , a także 

wygłaszanych treści, Fundacja zastrzega sobie prawo do ich niepublikowania. 

 
18. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za treści wykładów publikowanych na stronie 

internetowej www.korektorzdrowia.pl.  

 

http://www.korektorzdrowia.pl/
http://www.korektorzdrowia.pl/przeslij-swoj-film/
http://www.korektorzdrowia.pl/
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19. Stanowisko uczestników projektu zawarte w nagraniu video wykładu lub prezentacji, o której 

mowa w pkt 2 powyżej, w żadnym wypadku nie stanowi oficjalnego stanowiska Fundacji. 

Stanowisko uczestnika projektu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może wymagać 

aktualizacji. 

 

20. Treści zawarte w nagraniach video wykładów lub w prezentacjach mają jedynie charakter 

wytycznych, a więc występować od nich mogą mniej lub bardziej liczne odstępstwa. 

Prezentowane treści nie dotyczą wszystkich przypadków klinicznych i nie mogą być 

traktowane w sposób dosłowny.  

 

21.  Fundacja ma prawo dokonywać zmian i uzupełnień w niniejszym regulaminie w każdym 

czasie. Zmiany i uzupełnienia obowiązują od daty opublikowania regulaminu na stronie 

internetowej www.korektorzdrowia.pl, w zakładce PATtube 

 

22. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność związaną z prawem autorskim i innymi 

prawami związanymi z przechowywaniem i rozpowszechnianiem. 

 
23. Zabronione jest rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na Portalu PATtube, bez 

podania źródła. 

 

24.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy obowiązującego prawa. 

 
 
 

25. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 11.05.2015 r. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.korektorzdrowia.pl/


 
 

 
Fundacja Watch Health Care  
ul. Starowiślna 8/2, 31-032 Kraków 

Tel. kom. 504 741 313, Fax. +48 12 362 45 46 
sekretariat@korektorzdrowia.pl  

 
www.korektorzdrowia.pl 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Umowa 
zawarta w ___________ dnia ____________ roku 

 
pomiędzy: 
Fundacją Watch Health Care z siedzibą w Krakowie przy ul. Starowiślnej 8/2, zarejestrowaną przez 
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem KRS 
0000353121, NIP 6772341098, reprezentowaną przez Krzysztofa Łandę – Prezesa Zarządu, zwaną 
dalej Fundacją 
 
a  
 
____________________, zamieszkałą/ym w ………………………………… przy ul. ………………..…………..………., 
zwaną dalej Prelegentem. 
 

§ 1 
1. Fundacja jest administratorem portalu PATtube. 
2. Prelegent nieodpłatnie wygłosi prezentację/wykład pod tytułem: 

_____________________________________ (dalej: „Prezentacja”) 
 

§ 2 

1. Prelegent nieodpłatnie udostępni treść Prezentacji Fundacji do zamieszczenia na stronach 
internetowych Fundacji w pliku pdf, w szczególności na: www.korektorzdrowia.pl oraz do 
korzystania w celach statutowych Fundacji (na polach eksploatacji wyszczególnionych w art. 50 
pkt 1-3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych polach eksploatacji 
istniejących w chwili zawierania niniejszej umowy, a nie wymienionych w ustawie). Prelegent 
oświadcza, iż posiada całość praw autorskich majątkowych i osobistych do Prezentacji i jej 
zamieszczenie oraz korzystanie z niej nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich. 

2. Fundacja nieodpłatnie zamieści na stronach internetowych Fundacji treść Prezentacji Prelegenta 
w pliku pdf, udostępniając Prezentację opinii publicznej w ramach realizacji swoich celów 
statutowych. 

 

http://www.korektorzdrowia.pl/
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3. Prelegent nieodpłatnie wyraża zgodę na nagrywanie (zapis video) wygłaszanych Prezentacji. 
Jednocześnie Prelegent upoważnia Fundację do nieodpłatnego korzystania (na polach 
eksploatacji wyszczególnionych w art. 50 pkt 1-3 ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych oraz innych polach eksploatacji istniejących w chwili zawierania niniejszej 
umowy, a nie wymienionych w w/w ustawie) przez Fundację z takiego nagrania w celach 
statutowych Fundacji, w tym także upoważnia Fundację do jego zamieszczenia na stronach 
internetowych Fundacji, a w szczególności na www.korektorzdrowia.pl, (także w serwisie 
PATtube, aktualnie pod adresem http://www.korektorzdrowia.pl/pattube/ ), jak również na 
kanale Fundacji utworzonym w serwisie YouTube (www.youtube.com). Prelegent oświadcza, 
iż posiada całość praw autorskich majątkowych i osobistych do Prezentacji i ich 
zamieszczenie oraz korzystanie z nich zgodnie z umową nie naruszy jakichkolwiek praw osób 
trzecich. 
 
 

4. Fundacja nieodpłatnie, a także bez uiszczania wynagrodzenia na rzecz Prelegenta, zamieści na 
stronach internetowych (także w PATtube) oraz na kanale Fundacji utworzonym w serwisie 
YouTube (www.youtube.com) zapis video wygłaszanych Prezentacji 
 

5. Prezentacje zamieszczone na stronach internetowych Fundacji zapisane w formie tekstowej (plik 
pdf) oraz nagrania video Prezentacji, o którym mowa w ust. 3 powyżej mogą zostać zamieszczone 
na stronach internetowych Fundacji (także w PATtube), jak również na kanale Fundacji 
utworzonym w serwisie YouTube (www.youtube.com) w wersji zsynchronizowanej polegającej 
na jednoczesnym udostępnieniu Prezentacji w formie zapisu video oraz w formie tekstowej. W 
związku z powyższym Fundacja upoważniona jest do podjęcia działań/czynności (w tym 
technicznych) w stosunku do Prezentacji zapisanej w formie tekstowej oraz w formie zapisu 
video, które umożliwią zsynchronizowane wyświetlenie w tym także, w razie potrzeby, Fundacja 
może ingerować w Prezentacje. 

 
§ 3 

Prelegent nieodpłatnie upoważnia Fundację do przeprowadzenia z nim wywiadu i jego 
zarejestrowania (zapis video).  W przypadku przeprowadzenia wywiadu z Prelegentem Fundacja 
upoważniona jest do jego zamieszczenia (w części lub całości) na swoich stronach internetowych 
w tym na www.korektorzdrowia.pl (także w PATtube), jak również na kanale Fundacji utworzonym w 
serwisie YouTube (www.youtube.com). 
 

§ 4 
Prelegent wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w przypadkach, opisanych w § 2 i § 3. 
Prelegent wyżej wymienionej zgody udziela nieodpłatnie tj. bez pobierania jakiegokolwiek 
wynagrodzenia i bez obciążania finansowo Fundacji w jakikolwiek sposób. Prelegent zgodę może 
odwołać w każdej chwili za 30 dniowym wypowiedzeniem.  
 
 
 
 

http://www.korektorzdrowia.pl/
http://www.korektorzdrowia.pl/pattube/
http://www.youtube.com/
http://www.korektorzdrowia.pl/
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§ 5 
1. Celem uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie postanawiają, iż Strony nie mają oraz nie będą 

formułowały jakichkolwiek roszczeń (w szczególności finansowych) w stosunku do siebie 
nawzajem w związku zawarciem i realizacją niniejszej Umowy. Prelegent potwierdza także, iż 
udzielenie uprawnienia do korzystania z materiałów o których mowa w § 1, § 2, § 3 i § 4 
następuje nieodpłatnie na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w Umowie. 

2. Zamiarem Stron przy zawarciu niniejszej umowy jest takie uregulowanie stosunków pomiędzy 
nimi, aby Strony nie były zobowiązane do jakichkolwiek świadczeń finansowych w stosunku do 
siebie, chyba że w odrębnych umowach strony wyraźnie i jednoznacznie postanowią inaczej. 

§ 6 
Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

§ 7 
W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się przepisy obowiązującego prawa polskiego. 

§ 8 
Ewentualne spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy, Strony poddają pod rozstrzygniecie sądu 
miejscowo właściwego dla siedziby Fundacji. 

§ 9 
Umowa zawarta zostaje na czas nieokreślony. 

§ 10 
Każda ze Stron jest uprawniona do zawarcia niniejszej umowy w treści zapisanej powyżej i nie istnieją 
jakiekolwiek przyczyny, które uniemożliwiałyby bądź utrudniały jej zawarcie lub realizację. 

§ 11 
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach – po jednym dla każdej ze Stron. 
 
 
 
…………………………………….      ………………………………… 
         FUNDACJA               PRELEGENT 
 
 
 
 
 


