
Re: odpowiedź na pismo
1 wiadomość

otwartedane@gdansk.gda.pl <otwartedane@gdansk.gda.pl> 8 kwietnia 2015 22:35
Do: "{...} (redaktor naczelny)" <redakcja@jasnosc.waw.pl>

Dzień Dobry
Odpowiadając na Pana maila chciałabym  podziękować za słuszne uwagi. Jednocześnie aby w pełni realizować cel BIP-u, którym jest
powszechne udostępnianie informacji publicznej, zakładka "prawa autorskie" zostanie w najbliższym czasie zmodyfikowana. W
związku z powyższym na czas opracowywania nowych zapisów, postanowiliśmy o jej wyłączeniu.

Z wyrazami szacunku
Tomasz Filipowicz

URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU

Wydział Obsługi Mieszkańców

Tomasz Filipowicz
Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony Danych Osobowych
Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel.: 58 323-60-70
fax: 58 302-39-41
e-mail: tomasz.filipowicz@gdansk.gda.pl
www.gdansk.pl

Od: "{...} (redaktor naczelny)" <redakcja@jasnosc.waw.pl>
Do: "otwartedane" <otwartedane@gdansk.gda.pl>
Wysłane: niedziela, 8 marzec 2015 12:01:01
Temat: Fwd: odpowidz na pismo

Szanowni Państwo,

Doceniając kompetencje Państwa Zespołu zwracam się o wyjaśnienie Pani Kierownik Kancelarii Prezydenta Helenie Chmielowiec, że roszczenie
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prawnoautorskie do materiałów urzędowych nie znajduje uzasadnienia prawnego, a ponadto jest zaprzeczeniem Manifestu Otwartości Miasta
Gdańska. Twierdzenie o ochronie prawnoautorskiej do materiałów urzędowych zaburza pewność obrotu prawnego, tym samym  uniemożliwia
wykorzystywanie danych opublikowanych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UM Gdańsk w sposób dowolny, a zwłaszcza przez biznes. Nota
copyrightowa powinna zniknąć.

UM Gdańsk nie posiada uprawnienia ustawowego (por. art. 2 Konstytucji RP) do tworzenia innych stron niż BIP. Zatem z pewnością wszelkie strony
tworzone przez UM Gdańsk są BIP-em - urzędowym publikatorem teleinformatyczny (por. art. 9 ust. 1 u.d.i.p.), co najwyżej nie spełniającym jakiś
wymogów. Wszelkie materiały opublikowane w urzędowy publikator teleinformatyczny z pewnością stanowią co najmniej materiał urzędowy, o
którym mowa w ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych, zatem choćby nie zostały wytworzone przez UM Gdańsk to gdy zostały przez
UM Gdańsk wykorzystane, a zwłaszcza opublikowane w ramach urzędowej procedury publikacji w BIP nie mogą stanowić przedmiotu ochrony
prawnoautorskiej (art. 4 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

Reasumując, wszystkie materiały opublikowane na stronie gdansk.pl nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego, a nota copyrightowa nie znajduje
uzasadnienia prawnego, jednak została opublikowana, co godzi w pewność obrotu prawnego.

Z wyrazami szacunku,
{...}

---------- Wiadomość przekazana dalej ----------
Od: Ewa Kociela <ewa.kociela@gdansk.gda.pl>
Data: 5 marca 2015 14:22
Temat: Fwd: odpowidz na pismo
Do: redakcja@jasnosc.waw.pl

Dzień dobry,

w załączeniu przekazuje odpowiedź na pismo.

Z poważaniem,
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Ewa Kociela,

Od: myq@gdansk.gda.pl
Do: "ewa kociela" <ewa.kociela@gdansk.gda.pl>
Wysłane: wtorek, 3 marzec 2015 14:17:02

-------------------
TASKalfa 3051ci
[00:c0:ee:3f:a5:4b]
-------------------

--
Gazeta "Jasność" pod redakcją {…} (naczelny@jasnosc.waw.pl) wpisana do rejestru dzienników i czasopism przez Sąd Okręgowy w Częstochowie
pod numerem 739

--
This message has been scanned for viruses and
dangerous content by MailScanner, and is
believed to be clean.

doc20150303141659.pdf
230K

09.04.2015 02:38

3 of 3


