
Kurzy tvůrčího psaní – Ochrana osobních údajů a autorských práv

1. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje, které poskytnete při vyplňování přihlášky, budou použité pouze pro účely
daného kurzu – zápis do kurzu, komunikace. Tyto údaje nebudou poskytnuty třetím stranám
ani nebudou využity pro účely marketingu. Pozvánky k dalším kurzům a aktivitám dostanete
jen v případě, že o ně projevíte zájem v přihlášce nebo později v průběhu kurzu.

2. Autorská práva

a) Všechny texty, které zašlete v rámci vypracování úloh do kurzu, jsou Vaším
duševním vlastnictvím a jsou chráněné autorským právem. Organizátor kurzu
nebude tyto Vaše texty předávat třetím stranám ani je nikde zveřejňovat
v tištěné či elektronické formě bez Vašeho souhlasu.

b) Výjimkou z textů v bodě a) je závěrečná úloha, která je určená pro veřejné
vystoupení v autorském čtení, a může být  jako vzorová zveřejněna celá, nebo
zčásti, na stránkách kurzu nebo v literární rubrice SIGu Literární tvorba
v časopise Mensa. Pokud nesouhlasíte s uvedeným využitím závěrečné úlohy,
případně souhlasíte pouze s anonymním využitím bez uvedení autora, sdělte to
v poznámce v přihlášce do kurzu. Jinak se předpokládá, že s uvedeným
souhlasíte.

c) Organizátor nepřebírá odpovědnost za případné zveřejnění textů podle bodu a)
či zneužití Vašich autorských práv k textům v případě, že je sami poskytnete
třetím stranám (například i osobám z Vašeho okolí), budete sdílet na sociálních
sítích, zašlete na literární servery, do soutěží a podobně.

d) Všechny texty, které dostanete v rámci studijních materiálů v elektronické
podobě jako přílohy e-mailu nebo odkazy na Internet, či případně v tištěné
podobě, podléhají autorským právům jejich autorů a nesmí být bez souhlasu
autorů nebo správců autorských práv šířeny (ani zčásti) v elektronické nebo
tištěné formě, předávány třetím stranám nebo sdíleny na sociálních sítích ani
jinde na Internetu. Tyto materiály slouží pouze ke studijním účelům v rámci
kurzu. Toto platí jak pro ukázky literárních textů, tak pro texty s teoretickým
obsahem lekce.

Zasláním přihlášky do kurzu berete na vědomí a souhlasíte s uvedenými zásadami ochrany
osobních údajů a autorských práv.


