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Autorització sobre l’ús restringit de la marca UOC
Barcelona,

de

de .

Amb aquest escrit la Universitat Oberta de Catalunya autoritza (nom empresa autoritzada):
, dedicada a (activitat):
i amb web a (adreça):
utilitzar la marca UOC amb les condicions següents:
1.

,a

Usos permesos
En articles i notes de premsa de publicació estatal.
En articles i notes de premsa de publicació internacional.
En Success Stories, articles i notes de premsa al web de (nom empresa autoritzada):

a)
b)
c)

d)

En altres accions de màrqueting que faci al marge dels punts anteriors, sempre que obtingui una
autorització específica per escrit per a qualsevol d’aquestes accions.

Prohibició d’ús en descrèdit de l’autoritzant
La marca UOC mai no podrà ésser utilitzada de manera que pugui causar descrèdit o perjudici a la imatge
o prestigi de la Universitat Oberta de Catalunya.

2.

Prohibició de cessió a tercers
La (nom empresa autoritzada):

3.

no podrà cedir ni autoritzar la
utilització de la marca UOC al seu personal empleat a títol personal ni a terceres persones físiques o jurídiques.
Prohibició de modificació del logotip
En cap cas (nom empresa autoritzada):

4.

, en la utilització de la marca UOC, no
podrà modificar les dimensions, els colors ni la disposició del logotip.
Vigència i revocació de l’autorització
Aquesta autorització té vigència d’un any a partir de la data en què se subscrigui i podrà ésser revocada de
manera unilateral per la UOC en qualsevol moment i sense necessitat d’al·legar ni acreditar causa justificada.
En cas que es produeixi la revocació i el subsegüent cessament de l’autorització de l’ús de la marca
UOC, (nom empresa autoritzada):

5.

haurà de retirar immediatament tota la papereria,
retolació i qualsevol altra forma de manifestació on hi hagi plasmada la marca UOC. Igualment, en cas que la
marca UOC estigui present en comunicacions electròniques o en espais virtuals, s’hi haurà de suprimir
immediatament.
6. Infracció de les condicions anteriors
La marca està protegida per la normativa en matèria de propietat industrial.
Els usos de la marca UOC no autoritzats estan prohibits i seran tractats com a infraccions de la marca registrada.
En aquest sentit la Universitat Oberta de Catalunya es reserva el dret d’emprendre les accions legals que
escaiguin contra tothom qui utilitzi la marca UOC sense la prèvia autorització per escrit.
I, en prova de conformitat, les parts signen aquest escrit per duplicat en la data ut supra.
Universitat Oberta de Catalunya
Sr. Antoni Cahner Monzo
Director general de la FUOC i gerent de la Universitat

Empresa autoritzada

