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ANYKŠČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ
LOGOTIPO NAUDOJIMO TAISYKLĖS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Anykščių socialinės globos namų (toliau – Globos namai) logotipas (toliau – Logotipas)
susideda iš užrašo „Anykščių socialinės globos namai“ ir ASGN raidžių, kurios yra Globos namų
pavadinimo trumpinys. Pats ženklas yra namo formos, kas simbolizuoja Globos namus.
2. Globos

namų darbuotojai turi teisę naudoti Globos namų logotipą

šiose taisyklėse

nustatytomis sąlygomis.
3. Globos namų darbuotojas, pageidaujantis naudoti Logotipą, kreipiasi į Globos namų direktorių
(žodžiu arba raštu) ir gavęs direktoriaus leidimą (žodžiu arba raštu), gali jį pradėti naudoti.
4. Globos namų darbuotojas, pradėjęs naudoti Logotipą, patvirtina, kad susipažino su šiomis
taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.
II SKYRIUS
LOGOTIPO NAUDOJIMO TVARKA
5. Globos namų darbuotojai (toliau – Logotipo naudotojai) gali naudoti Logotipą šiais būdais:
5.1. patalpinti internetinėje Globos namų svetainėje bei socialiniame tinkle Facebook;
5.2. patalpinti darbuotojo vizitinėje kortelėje;
5.3. patalpinti Globos namų el. pašto paskyroje bei laiškuose;
5.4. naudoti Globos namų vidiniuose dokumentuose, prezentacijose;
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5.5. naudoti kitose, Globos namus reprezentuojančiose vietose.
6. Logotipo naudojimo tikslas yra informuoti trečiuosius asmenis, kad Logotipo naudotojas yra
Globos namai.
7. Logotipo negalima naudoti su Globos namų veikla nesusijusiose vietose:
7.1. negalima leisti naudotis Logotipu tretiesiems asmenims;
7.2. Logotipo naudotojas privalo užtikrinti, kad Logotipo naudojimo būdai ir tikslas nebūtų
pažeisti. Neteisėtas

Logotipo naudojimas yra draudžiamas ir laikomas galimu Civilinio kodekso ir kitų

intelektinės nuosavybės teises ginančių įstatymų pažeidimu. Asmuo, neteisėtai naudojantis

Logotipą,

gali būti patrauktas atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reguliuojančius
intelektinės nuosavybės teises.
8. Logotipą naudoti šiose taisyklėse nepaminėtais būdais ir tikslais galima tik gavus Globos
namų direktoriaus raštišką sutikimą.
9. Logotipo naudotojas, naudodamas Logotipą, privalo išsaugoti jo proporcijas, spalvą bei
neiškraipyti Logotipo.
10. Logotipo naudotojas jokių išskirtinių ar šiose taisyklėse nenumatytų teisų neįgyja. Visos
intelektinės nuosavybės teisės į Logotipą išlieka Globos namams be jokių apribojimų.
III SKYRIUS
TEISĖS NAUDOTI LOGOTIPĄ GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS
11. Susitarimo

galiojimas su konkrečiu Logotipo naudotoju automatiškai pasibaigia, jeigu

Logotipo naudotojas išeina iš darbo.
12. Logotipo naudotojas turi teisę bet kada nustoti naudoti logotipą, įspėjęs apie tai Globos namų
direktorių ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) darbo dienas.
13. Globos namų direktorius turi teisę nutraukti susitarimą su Logotipo naudotoju, įspėjusi apie
tai Logotipo naudotoją ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) darbo dienas, jeigu Logotipo naudotojas
padaro bet kurį iš žemiau nurodytų pažeidimų ir per nustatytą terminą pažeidimo nepašalina, t. y. jeigu:
13.1. Logotipo naudotojas naudoja Logotipą, pažeisdamas šių taisyklių sąlygas;
13.2. Logotipo naudotojas atlieka veiksmus, nesuderinamus su Globos namų veiklos tikslais ar
kenkiančius Globos namų reputacijai.
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