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Warunki i postanowienia dotyczące przesyłania materiałów 
 
 

Corel Corporation, spółka kanadyjska (zwana dalej „firmą Corel”, „my” itp.) stworzyła tę witrynę internetową (zdefiniowaną poniżej) jako mechanizm 
umożliwiający osobom fizycznym przesyłanie treści (zdefiniowanych bardziej szczegółowo poniżej, zwanych dalej „Pracą”) do firmy Corel, aby 
umożliwić im zaprezentowanie swojego talentu i kreatywności za pośrednictwem naszych produktów, różnych kampanii marketingowych, mediów 
społecznościowych i innych witryn internetowych.  Niniejsze Warunki i postanowienia dotyczące przesyłania materiałów (zwane dalej „Warunkami”) 
stanowią umowę między firmą Corel a daną osobą fizyczną (zwaną tutaj „Państwo”) chcącą przesłać swoją Pracę do firmy Corel za pośrednictwem 
naszej Witryny. 
 
1. Definicje.   

 
a. Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oznaczają przepisy o ochronie danych osobowych obowiązujące w każdej 

jurysdykcji, której podlega firma Corel podczas przetwarzania danych osobowych zgodnie z niniejszymi Warunkami, w tym kanadyjskie 
przepisy i regulacje federalne i prowincjonalne dotyczące ochrony prywatności, takie jak kanadyjska ustawa o ochronie danych osobowych 
i dokumentów elektronicznych, obowiązujące federalne i stanowe przepisy o ochronie danych osobowych Stanów Zjednoczonych oraz 
ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych, jak również jego wdrożenia w państwach członkowskich UE i EOG.  
 

b. Partnerzy oznaczają spółkę dominującą, spółki zależne i/lub stowarzyszone firmy Corel oraz jej lub ich pracowników, członków zarządu, 
dyrektorów, agentów, delegatów, licencjodawców, partnerów biznesowych, sprzedawców i inne strony trzecie, z którymi firma Corel może 
okresowo współpracować. 
 

c. Określenie Użytkownik oznacza każdą osobę, która jest zarejestrowanym użytkownikiem produktów firmy Corel, subskrybuje dowolne jej 
usługi, jest członkiem społeczności jej produktów, obserwuje dowolne Witryny należące do firmy Corel, zarządzane lub utworzone przez 
nią albo jest ich zarejestrowanym członkiem.  
 

d. Witryna oznacza dowolną aplikację, platformę lub witrynę internetową należącą do firmy Corel, zarządzaną lub utworzoną przez nią — 
taką jak corel.com, coreldraw.com, contest.corel.com lub learn.corel.com — oraz dowolną platformę mediów społecznościowych. 
 

e. Określenie Praca oznacza każdą pracę artystyczną, ilustrację, fotografię, nagranie wideo, zapis wokalny lub dźwiękowy, grafikę wektorową, 
grafikę komputerową czy szablon, a także wszelką dokumentację towarzyszącą, wszelkie opisy, uwidocznienia nazwisk autorów i podpisy 
pod dziełami oryginalnymi, łącznie z ich wszystkimi pracami pochodnymi, adaptacjami i wariantami.   

 
2. Zgoda na przestrzeganie niniejszych Warunków.  Niniejsze Warunki dotyczą wszystkich Prac przesłanych przez Państwa do firmy Corel.   

Przesyłając nam dowolną Pracę, oświadczają Państwo i gwarantują, że zapoznali się z niniejszymi Warunkami w całości i zrozumieli je oraz że 
dobrowolnie zgadzają się Państwo na ich przestrzeganie.  Przyjmują Państwo do wiadomości, rozumieją i akceptują, że niniejsze Warunki 
stanowią wiążącą umowę licencyjną pomiędzy Państwem a firmą Corel, na mocy której udzielają Państwo firmie Corel i jej Upoważnionym 
stronom trzecim (zdefiniowanym poniżej) licencji na Państwa Pracę.  Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na niniejsze Warunki, prosimy nie 
przesyłać swojej pracy firmie Corel.   
 

3. Wymóg minimalnego wieku.  Aby móc przesłać Pracę do firmy Corel, trzeba mieć ukończone 18 lat lub osiągnąć wiek pełnoletności w jurysdykcji 
swojego miejsca zamieszkania (jeśli wiek pełnoletniości jest wyższy).  Przesyłając jakąkolwiek Pracę do nas, oświadczają Państwo, że w chwili 
przesłania nam Pracy mieli Państwo ukończone 18 lat lub osiągnęli wiek pełnoletniości w jurysdykcji swojego miejsca zamieszkania (jeśli wiek 
pełnoletniości jest wyższy). 

 
4. Obowiązki spoczywające na Państwu względem każdej przesyłanej do nas Pracy.    

 
a. Mają Państwo prawo przesyłać swoje Prace do firmy Corel zgodnie z niniejszymi Warunkami.  Przesyłając nam jakąkolwiek Pracę, 

oświadczają i zapewniają Państwo, że są jedynymi właścicielami lub kontrolują wszystkie prawa, tytuły własności i udziały w Pracy, w tym 
wszystkie prawa autorskie, znaki towarowe, prawa do prywatności, prawa do portretowania, prawa do wizerunku, osobiste prawa 
autorskie i inne prawa własności intelektualnej lub że uzyskali Państwo wszystkie niezbędne prawa i licencje od wszystkich właścicieli praw, 
aby udzielać nam licencji określonych w punktach 4c, 4d i 4e niniejszych Warunków.  Zgadzają się Państwo na nasz pisemny wniosek 
dostarczyć w satysfakcjonującej dla nas formie wszelkie pisemne informacje prawne czy licencje na takie materiały zawarte w Państwa 
Pracy pochodzące od odpowiednich stron trzecich. 
 
Dla jasności, jeśli Państwa Praca zawiera materiały (takie jak obraz, zdjęcie, znak towarowy, rysunek, malowidło, nagranie wideo, rzeźba, 
utwór muzyczny czy logo) stworzone lub posiadane przez kogoś innego niż Państwo, bazuje na nich, jest na nich wzorowana lub w inny 
sposób się z nich wywodzi, wówczas przesyłając swoją Pracę, niniejszym oświadczają Państwo i zapewniają, że uzyskali Państwo zgodę 
twórcy (twórców) tych materiałów na wykorzystanie ich w swojej Pracy oraz na udzielenie firmie Corel licencji określonych w punktach 4c, 
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4d i 4e niniejszych Warunków, przy czym na nasze żądanie muszą Państwo przedstawić nam dowód udzielonej zgody w satysfakcjonującej 
dla nas formie.   
 
Dla jasności, jeśli Państwa Praca zawiera wizerunek lub wykazuje podobieństwo do rozpoznawalnej osoby lub rozpoznawalnego miejsca, 
budynku albo innego obiektu, bazuje na nim, jest na nim wzorowana lub w inny sposób się z niego wywodzi, wówczas przesyłając swoją 
Pracę, niniejszym oświadczają Państwo i zapewniają, że uzyskali Państwo zgodę rozpoznawalnej osoby (osób) lub właściciela (właścicieli) 
obiektu na wykorzystanie ich w swojej Pracy oraz na udzielenie firmie Corel licencji określonych w punktach 4c, 4d i 4e niniejszych 
Warunków, przy czym na nasze żądanie muszą Państwo przedstawić nam dowód udzielonej zgody w satysfakcjonującej dla nas formie. 

 
 

b. Ograniczenia w zakresie treści.  Państwa Praca nie może zawierać, a Państwo niniejszym oświadczają i zapewniają nas, że Państwa Praca 
nie zawiera materiałów, które: 
 
i. naruszają lub łamią jakiekolwiek prawa dowolnej strony trzeciej, w tym prawa autorskie, prawa do znaków towarowych, prawa 

prywatności, prawa do portretowania, prawa do wizerunku, autorskie prawa osobiste czy jakiekolwiek inne prawa własności 
intelektualnej lub prawa obywatelskie;  
  

ii. mogą zostać uznane za obraźliwe, obelżywe, nielegalne, pornograficzne, grożące lub obsceniczne;  
 
iii. mogą zostać uznane za mylące, zniesławiające, oszczercze, niezgodne z prawem lub oczerniające;   

  
iv. promują lub stanowią jakiekolwiek działania niezgodne z prawem, zawierają dane osobowe Użytkowników albo osób trzecich, 

pozyskują dane osobowe Użytkowników albo osób trzecich, są nieuczciwe lub wprowadzają w błąd albo 
 
v. naruszają lub łamią jakiekolwiek obowiązujące prawa, przepisy czy regulacje. 

  
c. Przyznanie licencji firmie Corel.  W zamian za dodatkową ekspozycję Państwa Pracy niniejszym udzielają Państwo firmie Corel 

ogólnoświatowego, niewyłącznego, nieodwołalnego, zbywalnego, nieodpłatnego prawa i licencji na użytkowanie, reprodukcję, 
przygotowanie prac pochodnych, kopiowanie, adaptację, modyfikację, dystrybucję, odniesienia, przechowywanie, przechowywanie w  
pamięci podręcznej, licencjonowanie, sprzedaż, wynajem, przekazywanie, tłumaczenie, publiczne wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, 
przesyłanie, strumieniowe odtwarzanie, nadawanie i inne wykorzystywanie Państwa Pracy za pośrednictwem dowolnych mediów, metod 
lub technologii w całości lub w części, przez ustawowy okres ochrony praw autorskich, łącznie z jego przyszłymi przedłużeniami prawnymi, 
w celach komercyjnych i niekomercyjnych, w tym między innymi do rozwijania, marketingu, promocji i reklamy marki, produktów i usług 
firmy Corel, spieniężania treści poprzez reklamę, subskrypcję, licencjonowanie i inne środki, w tym treści wideo lub audiowizualnych, 
tekstu, grafiki, ilustracji, fotografii, szablonów i innych treści lub materiałów wytworzonych przez firmę Corel lub w jej imieniu, w tym za 
pośrednictwem zewnętrznych kanałów dystrybucji wybranych przez firmę Corel, ale z nią niepowiązanych („Prawa licencyjne”).  Ponadto 
udzielają Państwo firmie Corel ogólnoświatowego, niewyłącznego prawa, ale bez nakładania zobowiązania, do wykorzystywania Państwa 
nazwiska w związku z naszą licencją na Pracę zgodnie z niniejszymi Warunkami, która to licencja wchodzi w zakres definicji „Praw 
licencyjnych”.     
  

d. Prawo firmy Corel do udzielania podlicencji do Pracy Upoważnionym stronom trzecim.  Autor wyraża również wyraźną zgodę i udziela 
firmie Corel ogólnoświatowego, niewyłącznego, nieodwołalnego, zbywalnego, w pełni opłaconego, nieodpłatnego prawa do udzielania 
podlicencji na wszelkie prawa licencyjne do Państwa Pracy na rzecz naszych Partnerów i Użytkowników (zwanych łącznie „Upoważnionymi 
stronami trzecimi”) w celu wykorzystywania Państwa Pracy w związku z rozwojem, promocją, marketingiem, sprzedażą, reklamą i innymi 
powiązanymi działaniami biznesowymi dotyczącymi produktów czy usług firmy Corel lub takich Upoważnionych stron trzecich.   
 

e. Osobiste prawa autorskie.  Niniejszym zrzekają się Państwo swoich osobistych praw autorskich do swojej Pracy w zakresie, w którym takie 
zrzeczenie się praw autorskich jest możliwe w obowiązującej jurysdykcji.  Jednak w odniesieniu do praw przysługujących Państwu jako 
twórcom na mocy prawa autorskiego Unii Europejskiej lub jej Państw Członkowskich Państwa prawa osobiste podlegają wyłącznie 
postanowieniom ustępu 4 lit. (f) poniżej. We wszystkich pozostałych jurysdykcjach i w zakresie nieobjętym zrzeczeniem się osobistych praw 
autorskich lub gdy takie zrzeczenie się jest niedozwolone przez prawo obowiązującej jurysdykcji, zgadzają się Państwo zezwolić firmie 
Corel i jej Upoważnionym stronom trzecim na ustalanie, według rozsądnego uznania każdej ze stron, czy Państwa Praca będzie 
wykorzystywana anonimowo czy ze wskazaniem Państwa nazwiska lub pseudonimu.  W zakresie nieobjętym zrzeczeniem się osobistych 
praw autorskich lub gdy zrzeczenie się takie nie jest dozwolone przez obowiązujące prawo, niniejszym przyjmują Państwo do wiadomości 
i zgadzają się, że nie będą Państwo uważać żadnego wykorzystania Państwa Pracy przez firmę Corel lub jej Upoważnione strony trzecie, w 
tym także braku takiego wykorzystania, za szkodliwe dla Państwa reputacji ani też żadnych zmian, które mogą zostać wprowadzone do 
Państwa Pracy, za szkodliwe zniekształcenie Pracy, jeśli takie wykorzystanie odbywa się zgodnie z wymaganiami niniejszych Warunków i 
nie narusza Państwa uzasadnionych interesów.  Jeśli uważają Państwo, że Państwa praca została niewłaściwie wykorzystana, zobowiązują 
się Państwo do powiadomienia nas o tym fakcie i niepodejmowania żadnych działań bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.  Wszelkie 
metadane związane z Pracą mogą być zmieniane, usuwane i dodawane do niej bez jakichkolwiek konsekwencji wobec Nas lub 
Upoważnionych stron trzecich. 
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f. Państwa osobiste prawa autorskie jako Autora mającego miejsce zwykłego pobytu na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jeśli 

zaakceptują Państwo niniejsze Warunki jako konsument mający miejsce zwykłego pobytu na terenie Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, pozostaną Państwo na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego jedynym posiadaczem wszelkich osobistych 
praw autorskich do Pracy, co zapewni Państwu między innymi prawo do określenia czasu pierwszej publikacji Pracy, bycia wymien ionym 
jako jej autor oraz prawo do zapobiegania rażącym wypaczeniom i zniekształceniom Pracy. Zgadzają się Państwo jednak zezwolić firmie 
Corel na ustalanie według jej własnego uznania, czy Państwa Praca będzie używana anonimowo czy ze wskazaniem Państwa nazwiska  lub 
pseudonimu oraz zgadzają się Państwo, że nie będą uważać wykorzystania Państwa Pracy przez firmę Corel lub jej odpowiednich 
licencjobiorców, następców i cesjonariuszy, w tym także braku takiego wykorzystania, za szkodliwe dla Państwa reputacji ani też żadnych 
zmian, które mogą zostać wprowadzone do Państwa Pracy, za szkodliwe zniekształcenie Pracy, jeśli takie wykorzystanie odbywa się zgodnie 
z wymaganiami niniejszych Warunków i nie narusza Państwa uzasadnionych interesów. Wszelkie metadane związane z Pracą mogą być 
zmieniane, usuwane i dodawane do niej bez jakichkolwiek konsekwencji wobec Nas lub Upoważnionych stron trzecich. Niemniej jednak 
żadne z postanowień niniejszego punktu ani żadne z upoważnień umownych udzielonych firmie Corel na podstawie niniejszych Warunków 
nie pociąga za sobą ostatecznego zrzeczenia się Państwa osobistych praw autorskich jako Autora dzieła. 
 

g. Własność Państwa Pracy.  Z wyjątkiem licencji udzielonych firmie Corel na podstawie niniejszych Warunków zachowują Państwo wszelkie 
prawa, tytuły i udziały, w tym prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do Państwa Pracy.   
 

h. Prawo do egzekwowania Państwa praw.  Z zastrzeżeniem wszelkich ograniczeń wynikających z obowiązującego prawa przyznają nam 
Państwo prawo do egzekwowania Państwa praw własności intelektualnej od osób naruszających prawo, ale nie nakładając na nas takiego 
obowiązku.       

 
5. Państwa zobowiązania w zakresie odszkodowań.  W przypadku zawinionego przez Państwa naruszenia niniejszych Warunków zwolnią 

Państwo firmę Corel oraz jej Upoważnione strony trzecie, na Państwa wyłączny koszt, z wszelkich roszczeń, żądań, strat, szkód (w tym 
uzasadnionych honorariów adwokackich) powstałych z powodu Państwa Pracy i/lub naruszenia niniejszych Warunków lub w związku z  
nimi.   Przysługuje nam prawo do podejmowania odpowiednich środków mających na celu obronę przed takimi roszczeniami oraz do 
prowadzenie obrony przed wszelkimi roszczeniami, działaniami lub sprawami podlegającymi zabezpieczeniu przez Państwa przy pomocy 
wybranego przez nas doradcy.  Będą Państwo ściśle z nami współpracować w obronie każdego takiego roszczenia, działania lub sprawy i z 
góry będą Państwo uzgadniać z firmą Corel wszelkie środki podjęte przez Państwa wobec stron trzecich w związku z takimi roszczeniami.  
Powyższe zwolnienie z odpowiedzialności nie obejmuje żadnych roszczeń wynikających z modyfikacji Pracy przez Nas lub nasze 
Upoważnione strony trzecie w zakresie, w jakim takie roszczenie nie powstałoby, gdyby te modyfikacje nie zostały wprowadzone, ani z 
korzystania z Pracy w sposób inny niż dozwolony w niniejszych Warunkach. 

  
6. Zrzeczenie się odpowiedzialności przez firmę Corel.   Firma Corel nie obiecuje ani nie gwarantuje, że jakakolwiek przesłana do niej Praca 

zostanie wykorzystana przez nią lub którąkolwiek z jej Upoważnionych stron trzecich.  Żadne egzemplarze przesłanej pracy nie zostaną 
Państwu zwrócone.  Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek domniemane niewłaściwe wykorzystanie Państwa Pracy przez firmę 
Corel ani jakąkolwiek Upoważnioną stronę trzecią.  

 
7. Odpowiedzialność firmy Corel.  COREL PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ UMOWY TYLKO W PRZYPADKU 

UMYŚLNEGO DZIAŁANIA LUB RAŻĄCEGO ZANIEDBANIA. PONADTO FIRMA COREL ODPOWIADA RÓWNIEŻ W PRZYPADKU ZWYKŁEGO 
ZANIEDBANIA ZA SZKODY WYNIKAJĄCE Z NARUSZENIA ISTOTNEGO ZOBOWIĄZANIA UMOWNEGO, TZN. ZOBOWIĄZANIA, KTÓREGO 
WYPEŁNIENIE JEST NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI UMOWY I NA KTÓREGO WYPEŁNIENIU MOGĄ PAŃSTWO W UZASADNIONY 
SPOSÓB POLEGAĆ (TZW. ZOBOWIĄZANIE ZASADNICZE). Z WYJĄTKIEM UMYŚLNEGO NARUSZENIA OBOWIĄZKÓW ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
JEST JEDNAK OGRANICZONA DO PRZEWIDYWALNEJ, TYPOWO POWSTAJĄCEJ SZKODY. NIE WYKLUCZA TO ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY 
WYNIKAJĄCE Z USZCZERBKU NA ŻYCIU, CIELE I ZDROWIU. 
 

8. Państwa prywatność.  Przetwarzanie wszelkich danych osobowych, które przekażą Państwo firmie Corel w związku z przesłaniem Państwa 
Pracy, będzie ograniczone do celu umowy obejmującej niniejsze Warunki.  Informacje na temat praktyk ochrony prywatności stosowanych 
w firmie Corel oraz Państwa ustawowych praw jako osoby, której dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych 
osobowych, można znaleźć pod adresem https://www.corel.com/.  
 

9. Komunikacja.  Wyrażają Państwo zgodę na to, aby firma Corel mogła kontaktować się z Państwem za pośrednictwem poczty elektronicznej 
lub innych środków komunikacji w związku z Państwa Pracą. 

 
10. Okresowe zmiany niniejszych Warunków.  Firma Corel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnej chwili i według 

własnego uznania.  Zmiany w niniejszych Warunkach zostaną odnotowane w zapisie „Ostatnia aktualizacja” na dole niniejszych Warunków.  
Zachęcamy Państwa do okresowego przeglądania niniejszych Warunków.  
 

11. Prawo właściwe.   
 

https://www.corel.com/
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a. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w poniższym ustępie 11(b) niniejsze Warunki oraz stosunki pomiędzy Państwem a 
firmą Corel podlegają prawu Prowincji Ontario, z wyłączeniem jego kolizji przepisów.  Państwo i Corel wyrażają nieodwołalną zgodę 
na poddanie się osobistej i wyłącznej jurysdykcji sądów Prowincji Ontario przy rozstrzyganiu wszelkich sporów lub roszczeń 
wynikających z niniejszych Warunków.  W zakresie, w jakim są Państwo konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu w jednym 
z krajów określonych w ustępie 11(b) poniżej, zgadzają się Państwo niniejszym, że wszelkie spory i roszczenia wynikające z Warunków 
podlegają prawu właściwemu określonemu poniżej, bez względu na jakiekolwiek kolizje przepisów, i niniejszym nieodwołalnie poddają 
się Państwo niewyłącznej jurysdykcji sądów znajdujących się w stanie, prowincji lub kraju określonym poniżej, którego prawo jest 
prawem właściwym.  W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne 
lub niewykonalne w jakiejkolwiek jurysdykcji, wówczas (i) postanowienie to będzie interpretowane w taki sposób, aby nie miało 
zastosowania do celów takiej jurysdykcji; (ii) niniejsze Warunki będą interpretowane w taki sposób, aby zapewnić możliwie najszersze 
przyznanie prawa bez naruszania prawa jurysdykcji oraz (iii) postanowienie to będzie miało zastosowanie do wszystkich pozostałych 
obowiązujących jurysdykcji. 

  
b. Jeśli są Państwo obywatelami jakiegokolwiek kraju Unii Europejskiej lub Szwajcarii, Norwegii czy Islandii, obowiązującym prawem i 

forum będzie prawo i sądy Państwa miejsca zwykłego pobytu.   
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