Regulamin korzystania z sygnalizatora KRN.pl
z dnia 01-03-2011
§ 1 Postanowienia Ogólne
1. Regulamin niniejszy dotyczy wysłania za pomocą formularza "Sygnalizator KRN" na
portalu KRN.pl (zwanego dalej Formularzem) treści redakcyjnych. Właścicielem i
wydawcą portalu KRN.pl jest KRN media Sp. z o.o. w Krakowie (kod poczt. 31-159), przy
al. Słowackiego 39, wpisana do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla Krakowa-Śródmieścia pod nr KRS 0000258498, NIP: 6762321131, REGON:
120257016, wysokość kapitału zakładowego 50.000 PLN.
2. Ogóle zasady świadczenia usług przez KRN media Sp. z o.o. za pomocą portalu www.krn.pl
określone są w Regulaminie „Warunki Ogólne Świadczenia Usług” (WOŚU). Oba
regulaminy stanowią integralną całość.

§ 2 Zasady Umieszczania treści za pomocą Sygnalizatora KRN
1. Wysyłanie za pomocą Formularza treści redakcyjnych oznacza akceptacją niniejszego
Regulaminu.
2. Treści redakcyjne oznaczają informację o wydarzeniu, opinię, komentarz itp.
3. Osoba wysyłająca treści redakcyjne (zwana dalej Autorem) zgadza się na bezpłatną ich
publikację przez firmę KRN media Sp. z o.o. (zwaną dalej KRN media Sp. z o.o.) na
wszystkich prowadzonych polach eksploatacji, w szczególności:
a). na portalu KRN.pl.
b). na stronach internetowych kreoDOM.pl, e-biurowce.pl.
c). w "Krakowskim Rynku Nieruchomości".
d). w innych mediach i publikatorach KRN media Sp. z o.o. oraz we wszystkich innych
mediach, z którymi KRN media Sp. z o.o. współpracuje w zakresie publikacji treści
redakcyjnych.
4. Autor zgadza się na opracowywanie przez KRN media Sp. z o.o. przesyłanych treści
redakcyjnych, w szczególności: skracanie, przerabianie, łączenie z innymi utworami
słowno-graficznymi itp. ).
5. Autor wyraża zgodę na publikacje wysłanych treści z opatrzonym podpisem, którym jest
jego imię i nazwisko lub pseudonim podane w Formularzu.
6. Autor może umieszczać jedynie treści, do których posiada pełne prawa autorskie. Autor
ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich.

§ 3 Zasady konkursu
1. Nadsyłane treści redakcyjne biorą udział w konkursie.
2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, udziałowcy, członkowie zarządu,
członkowie rad nadzorczych, prokurenci KRN media Sp. z o.o. oraz spółek zależnych lub
których KRN media sp. z o.o. jest właścicielem lub współwłaścicielem.
3. Ostatniego dnia każdego miesiąca KRN media Sp. z o.o. wybiera Jury, które wyłania tekst, i
Autor otrzyma nagrodę.
4. Nagroda zostaje każdorazowo określona przez KRN media Sp. z o.o., informacja o rodzaju
nagrody jest podawana na stronie KRN.pl
5. KRN media Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo nie przyznania nagrody ,w szczególności w
przypadku nadejścia w danym miesiącu zbyt małej liczby treści redakcyjnych. Treści
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redakcyjne z danego miesiąca zostaną uwzględnione wówczas w miesiącu następnym.
Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu w danym miesiącu jest umieszczana na portalu
KRN.pl.
6. O rozstrzygnięciu konkursy Autor jest informowany mailowo Nagroda zostanie wysłana na
wskazany przez Autora adres do 10 dni od rozstrzygnięcia konkursu w danym miesiącu.

§ 3 Przepisy Końcowe
1. KRN media przetwarza podane przez Autora dane osobowe zgodnie z ustawą z 29 sierpnia
1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926). Dane takie jak:
imię i nazwisko Autora adres e-mail oraz telefon kontaktowy pozostają do wiadomości
KRN media Sp. z o.o. Zastosowanie ma &8 pkt I WOŚU.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr
24 poz. 83).
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01-03-2011
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