Digi-stempleAPS - warunki używania - prawa autorskie
1. Określenia stosowane w regulaminie:
Digi-stempelAPS – obraz cyfrowy w grafice bitmapowej lub wektorowej oferowany w
sprzedaży za pośrednictwem sklepu APScraft.pl
Twórca – posiadacz praw autorskich w rozumieniu praw wynikających z Prawa Autorskiego,
którego w przypadku digi-stempliAPS jest firma APSsystem Piotr Stafin NIP 633-201-74-94
Nabywca – klient sklepu APScraft który dokonał zakupu produktu digi-stempliAPS za
pośrednictwem witryny e-comerce APScraft.pl.
grafika – element wchodzący w skład digi-stempliAPS
2. Wszystkie produkty są oryginalnymi cyfrowymi dziełami sztuki stworzonymi przez twórcę
i wszystkie prawa są zastrzeżone. Prawa autorskie do tego projektu po zakupie digistemplaAPS nadal należą do twórcy.
3. Ta grafika jest przeznaczona wyłącznie do użytku osobistego i nie może być wykorzystywana
w celach komercyjnych i dalszej odsprzedaży. Możesz sprzedawać ręcznie robione kartki
albumy itp. prace z wykorzystaniem grafiki, ale nie same grafiki.
4. Prawo do korzystania z zakupionej grafiki posiada jedynie nabywca, który tą grafikę zakupił.
Nie wolno udostępniać grafiki przyjaciołom i rodzinie – będzie to traktowane jako kradzież;
jeśli są zainteresowani naszymi pracami podaj im link do bloga lub sklepu - każdy może je
kupić.
5. Nie można przekazywać lub sprzedać tego digi-stemplaAPS jako plik cyfrowy lub
wydrukowany arkusz. Jeśli chcesz przekazać ten obraz jako prezent prosimy o kontakt.
6. W przypadku zamieszczenia podpisów autorskich na grafice należy je zachować .
7. Grafika może być barwiona cyfrowo lub tradycyjnie.
8. Bardzo mile widziane jest umieszczenie linku do http://apscraft.pl jeśli publikujesz pracę z
wykorzystaną grafiką.
9. Nie wolno przerabiać tego digi-stemplaAPS na tradycyjne pieczątki ( gumowe lub inne)
10. Nie wolno używać ani sprzedawać tego digi-stemplaAPS jako banery, awatary i złożone
produkty cyfrowe bez zgody APSsystem.
11. Nie można wykorzystywać tego digi-stempliAPS do haftu.
12. Nie zakupujesz praw autorskich. Wszelkie prawa autorskie należą do twórcy.
13. Nie możesz rozprowadzać lub sprzedawać fragmentów digi-stempliAPS
14. Użytkownik nie może odsprzedać, rozprowadzać, oddać oryginalnego pliku lub plików grafiki.
15. Nie można umieszczać grafiki (w dobrej rozdzielczości) na stronach internetowych, które
mogłyby pozwolić innym na pobranie i wykorzystanie ( kradzież )
16. Ze względu na charakter cyfrowych elementów, nie ma możliwości zwrotów na przedmioty
dostarczane elektronicznie.
17. Nie można podawać się za autora grafik, nawet jeśli zmienisz grafikę pod względem rozmiaru
lub koloru nie stajesz się jej twórcą.
18. Nie można tworzyć innej grafiki z wykorzystaniem digi-stemplaAPS w całości lub jego
fragmentu.
19. Nie możesz rozpowszechniać naszych produktów bez zgody twórcy grafiki.

APSsystem Piotr Stafin zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszego regulaminu w dowolnym
czasie bez uprzedniego powiadomienia. Korzystanie z witryny i pobieranie zakupionych plików
oznacza zgodę na warunki użytkowania zawartymi w niniejszym regulaminie z późniejszymi
zmianami. Treść tego regulaminu jest dostępna na stronie zakupowej produktu i należy zapoznać się
z nim przed dokonaniem zakupu.

