
Zostań redaktorem portalu zdrowepasje.pl 

REGULAMIN 
Niniejszy regulamin, utworzony dnia 01/09/2018 skierowany jest zarówno do obecnych 

redaktorów portalu zdrowepasje.pl, zwanego dalej portalem, jak i do osób ubiegających się o 

to stanowisko.  

1. Redaktorem portalu można zostać po spełnieniu następujących warunków: 

 

1.1 Uzyskaniu na to wstępnej zgody redakcji portalu – redaktora naczelnego lub innej 

upoważnionej osoby z zespołu portalu;  

1.2 Dostarczeniu do publikacji pierwszych materiałów, zgodnie z wytycznymi redakcji, 

których publikacja w portalu zostanie pozytywnie rozpatrzona przez redakcję. 

 

2. Redaktor: 

 

2.1 Otrzymuje dostęp do własnego profilu redaktorskiego (informacje o autorze) w 

portalu; 

2.2 Wyraża zgodę na publiczną widoczność własnego profilu redaktorskiego; 

2.3 Dobrowolnie wprowadza własne dane osobowe do profilu redaktorskiego; 

2.4 Wyraża zgodę na przetwarzanie przez redakcję danych osobowych 

wprowadzanych do własnego profilu redaktorskiego w celach ściśle związanych z 

jego utrzymaniem i widocznością online; 

2.2 We własnym profilu redaktorskim ma możliwość umieszczenia dowolnych 

informacji, odnośników do blogów (maksymalnie 10), a także własnego zdjęcia 

profilowego; 

2.3 Zobowiązuje się nie umieszczać we własnym profilu treści i odnośników do 

blogów lub witryn: 

 

2.3.1 Sprzecznych z normami dobrych obyczajów panujących w Polsce; 

2.3.2 Związanych z jakąkolwiek ideologią polityczną, bądź religijną;  

2.3.4 Zawierających przesłania rasistowskie, propagujące gniew, nienawiść lub 

jakąkolwiek formę agresji lub dyskryminacji. 

 

3. Materiały dostarczane przez redaktora do publikacji powinny: 

 

3.1 Być zgodne z uprzednio omówionym z redakcją portalu tematem; 

2.2 Posiadać charakter unikalności, co oznacza, że nie mogą widnieć w jakiejkolwiek 

innej witrynie web lub znajdować się w bazach danych (także archiwach) 

wyszukiwarek internetowych; 

2.3 Być sporządzone zgodnie z dobrymi praktykami redaktorskimi; 

2.4 Być zgodne z normami dobrych obyczajów panującymi w Polsce; 

2.5 Być dostarczane do redakcji w ustalony uprzednio sposób (zarówno metoda 

dostawy, termin, jak i format danych); 

2.6 Być wynikiem pracy redaktora, co oznacza, że redaktor musi posiadać do nich 

pełne prawa autorskie; 



2.7 Być opatrzone w informacje o ich ewentualnych źródłach (bibliografia); 

2.8 Być zgodne z celami i interesami redakcji. 

 

4. Po otrzymaniu materiałów do publikacji redakcja nabywa prawo do: 

 

4.1 Ewentualnego dostosowania ich do własnych potrzeb (za zgodą redaktora i tylko 

pod kątem formy), w świetle sposobu prowadzenia portalu;  

4.2 Opublikowania ich w portalu – wyłącznie w powiązaniu z profilem redaktorskim 

autora;   

4.3 Usunięcia ich z portalu w dowolnym momencie – w szczególności w przypadku 

naruszeń zasad regulaminu ze strony redaktora. 

 

5. W przypadku naruszeń zasad regulaminu przez redaktora, redakcja portalu ma prawo 

do: 

 

5.1 Zablokowania jego profilu redaktorskiego; 

5.2 Usunięcia z jego profilu redaktorskiego treści naruszających regulamin; 

5.3 Usunięcia zarówno jego profilu redaktorskiego, jak i wszelkich dostarczonych 

przez niego treści z portalu. 

 

 

Redakcja portalu zdrowepasje.pl 

 

Lelio Michele Lattari  

 

Piaseczno, 01/09/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 


