Πολιτική χρήσης του εμπορικού σήματος IBCLC
Το Διεθνές Συμβούλιο Εξεταστών Συμβούλων Γαλουχίας® (IBLCE®) είναι κάτοχος ορισμένων
ονομασιών, εμπορικών σημάτων και λογότυπων, περιλαμβανομένων των σημάτων
πιστοποίησης Διεθνώς Πιστοποιημένου Συμβούλου Γαλουχίας®, IBCLC®, και του λογότυπου
IBCLC που απεικονίζεται στον συνημμένο Οδηγό στυλ λογότυπου IBCLC (εφεξής τα
"σήματα"). Τα σήματα μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνον από τα πρόσωπα τα οποία
πληρούν τις απαιτήσεις επιλεξιμότητας του IBLCE, έχουν περάσει τις εξετάσεις του IBLCE και
διατηρούν την πιστοποίηση IBCLC. Τα σήματα μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο σύμφωνα
με την παρούσα πολιτική και τους όρους και τις προϋποθέσεις της.
1. Χρήση των σημάτων
Το IBLCE έχει την αποκλειστική κυριότητα επί των σημάτων, τα οποία προστατεύονται
από την ισχύουσα νομοθεσία για τα εμπορικά σήματα. Κάθε χρήση των σημάτων
υπόκειται στον έλεγχο και την έγκριση του IBLCE. Το IBLCE διατηρεί το δικαίωμα να
προβαίνει σε κάθε ενέργεια την οποία κρίνει ενδεδειγμένη, μη εξαιρουμένων νομικών ή
άλλων ενεργειών, προκειμένου να προστατεύει τα δικαιώματά του σε περίπτωση μη
εγκεκριμένης, απρόσφορης ή ανεπίτρεπτης χρήσης των σημάτων.
2. Επιλεξιμότητα
Τα σήματα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από πρόσωπα τα οποία, κατά
το χρόνο χρήσης των σημάτων, έχουν αποκτήσει και διατηρήσει την πιστοποίηση
μέσω συμμόρφωσης προς το σύνολο των συναφών απαιτήσεων του IBLCE.
3. Τρόπος χρήσης και περιορισμοί
Τα σήματα μπορούν να τοποθετούνται, να τίθενται, να εντυπώνονται ή να προσαρτώνται σε
κάθε έγγραφο, διαδικτυακό τόπο, είδος ένδυσης, κόσμημα ή παρόμοιο υπόστρωμα
αποκλειστικά και μόνο για να ταυτοποιείται ο εξουσιοδοτημένος χρήστης ως κάτοχος
πιστοποίησης IBCLC. Το μέγεθος των σημάτων μπορεί να μεταβάλλεται, πλην όμως τα
σήματα απαγορεύεται να τροποποιούνται, να αλλοιώνονται, να αναδιατάσσονται, να
επανασχεδιάζονται ή να μεταβάλλονται καθ' οιονδήποτε άλλον τρόπο. Άδεια χρήσης των
σημάτων όπως καθορίζεται με την παρούσα έχουν προσωπικά οι πιστοποιημένοι χρήστες.
Η άδεια χρήσης δεν πωλείται, δεν παραχωρείται, δεν παραχωρείται ως περαιτέρω άδεια,
δεν μεταβιβάζεται και δεν χρησιμοποιείται από τρίτους. Τα σήματα δεν συνδυάζονται και
δεν τροποποιούνται με άλλα σχεδιαστικά στοιχεία. Τα σήματα δεν χρησιμοποιούνται για να
δηλώνουν ή να υποδηλώνουν ότι το IBLCE εγκρίνει οποιοδήποτε πρόσωπο, προϊόν ή
υπηρεσία.
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4. Διάρκεια και λήξη χρήσης, μεταβολές των όρων και των προϋποθέσεων χρήσης
Τα σήματα μπορούν να χρησιμοποιούνται για όσο διάστημα τηρούνται οι όροι και οι
προϋποθέσεις της παρούσας πολιτικής και κάθε εφαρμοστέας πολιτικής και διαδικασίας του
IBLCE. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων και των προϋποθέσεων των εν λόγω
πολιτικών και διαδικασιών, λήγει η άδεια χρήσης των σημάτων. Σε περίπτωση λήξης της
άδειας, η χρήση των σημάτων παύει αμέσως. Πέραν των προαναφερθέντων, το IBLCE
διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλεί το δικαίωμα χρήσης των σημάτων από οποιονδήποτε ανά
πάσα στιγμή, καθώς και το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα πολιτική ανά πάσα
στιγμή, χωρίς προειδοποίηση, κατά την απόλυτη κρίση του. Η κακή χρήση των σημάτων
αποτελεί επίσης λόγο επιβολής πειθαρχικών κυρώσεων, μη εξαιρουμένης της αναστολής ή
της ανάκλησης της πιστοποίησης από το IBLCE σύμφωνα με τον Κώδικα Επαγγελματικής
Διαγωγής και τις ισχύουσες πειθαρχικές διαδικασίες.
5. Περιορισμός ευθύνης
Το IBLCE δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη για την
ακρίβεια, την αξιοπιστία, την άσκηση των επαγγελματικών ή ιατρικών καθηκόντων ή τις
επιδόσεις οποιουδήποτε προσώπου χρησιμοποιεί τα σήματα. Σε καμία περίπτωση δεν
φέρει ευθύνη το IBLCE έναντι οιουδήποτε για απώλεια κερδών, διακοπή εργασιών, απώλεια
αποταμιεύσεων και άμεση ή έμμεση ζημία κάθε είδους, συνδεόμενες ή απορρέουσες από τη
χρήση των σημάτων.
6. Αποζημίωση
Οι χρήστες των σημάτων δέχονται να απαλλάξουν, να προστατεύσουν, να αποζημιώσουν
και να κατοχυρώσουν το IBLCE, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τους
αξιωματούχους, τα μέλη, τους εκπροσώπους και τους υπαλλήλους του έναντι κάθε
απαίτησης, υποχρέωσης και δαπάνης, μη εξαιρουμένων των αμοιβών δικηγόρων, λόγω
πράξεων, παραλείψεων ή παραβίασης της παρούσας πολιτικής.
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Οδηγός στυλ λογότυπου IBCLC

Εταιρικά χρώματα
Κίτρινο:
Pantone 115
CMYK 0, 9, 80, 0
RGB 255, 225, 79
Μπλε:
Pantone 300
CMYK 100, 44, 0, 0
RGB 0, 121, 193
Μωβ:
Pantone 254
CMYK 47, 90, 0, 0
RGB 162, 84, 152

Χρώματα κλίμακας του γκρι
Κλίση σφαίρας K 70% K 20%
Πλέγμα σφαίρας W 50%
Φιγούρες K 85%

