Regulamin serwisu internetowego Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny oraz Żydowskiego
Instytutu Historycznego im. E. Ringlebluma Delet
Delet (dalej Portal) to portal udostępniający najcenniejsze zbiory Stowarzyszenia Żydowski Instytut
Historyczny w Polsce (dalej „Stowarzyszenie”) i Żydowskiego Instytutu Historycznego (dalej „ŻIH”).
Do najważniejszych zbiorów należą dokumenty Oneg Szabat wpisane na listę Pamięć Świata UNESCO
i dzieła sztuki z kolekcji Sandla. Portal zapewnia narzędzia pozwalające na wykorzystanie
udostępnionych zbiorów poprzez tworzenie wirtualnych materiałów edukacyjnych, porównywanie
obrazów, zmianę parametrów obrazu, tworzenie własnych lekcji, kolekcji i opatrzenie ich notatkami i
opisem, a także dodawanie zakładek do stron dokumentów. W Portalu znajdą Państwo wirtualne
lekcje, warsztaty, opracowania i oprowadzenia kuratorskie przygotowane przez specjalistów w
zakresie historii i kultury żydowskiej, a także lekcje i warsztaty przygotowane przez użytkowników
Portalu. Portal wykorzystuje zasoby Centralnej Biblioteki Judaistycznej (dalej „CBJ”)
Użytkownik wywołujący domenę www.delet.jhi.pl lub jej pochodne (dalej „Portal”) wyraża zgodę na
następujące zasady i warunki:
§ 1. Postanowienia wstępne
1.
2.
3.

4.
5.

Prawo do Portalu, jego zawartości tekstowej, graficznej oraz fotografii przysługuje
Stowarzyszeniu Żydowski Instytut Historyczny w Polsce (zwane dalej „Stowarzyszeniem”).
Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Portalu.
Zasady korzystania z Portalu są udostępniane nieodpłatnie dla każdego Użytkownika pod
adresem internetowym www.delet.jhi.pl w sposób, który umożliwia zapoznanie się,
pobranie, utrwalenie i wydrukowanie Regulaminu.
Strony internetowe Portalu działają w oparciu o technologię plików "cookies". Zasady
wykorzystywania plików „cookies” są zawarte w Polityce Prywatności.
Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników
Serwisu.

§ 2. Definicje
1.
Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy
rozumieć w następujący sposób:
a. Właściciel – podmiot będący właścicielem Portalu którym jest Stowarzyszenie Żydowski
Instytut Historyczny w Polsce z siedzibą w Warszawie, kod poczt. 00-090 przy ul. Tłomackie
3/5
b. Operator - podmiot prowadzący, zarządzający i administrujący Portalem, którym jest
Żydowski Instytut Historyczny im. E. Ringelbluma z siedzibą w Warszawie, kod poczt. 00-090
przy ul. Tłomackie 3/5, adres mailowy delet@jhi.pl
c. Dane - wszelkie dane, wliczając Dane Osobowe przekazywane do Operatora oraz
udostępnione przez Użytkowników w Portalu w jakikolwiek sposób, w szczególności w
trakcie korzystania z Portalu, jak również w przesyłanej do Operatora poczcie elektronicznej
bądź w inny sposób;

d. Dane Osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania osoby fizycznej;
e. Materiały - wszelkie treści znajdujące się w Portalu, w dowolnej formie, w szczególności
treści tekstowe, graficzne, fotograficzne, niezależnie od tego, czy mają charakter utworów
w rozumieniu prawa autorskiego;
f. Newsletter - emaile wysyłane przez Operatora z informacją marketingową dotyczącą
działalności Operatora oraz przez Stowarzyszenie z informacją marketingową dotyczącą
działalności Stowarzyszenia.
g. Polityka Prywatności - dokument zawierający informacje oraz zasady zbierania,
przechowywania i wykorzystywania Danych Osobowych Użytkownika;
h. Regulamin - niniejszy regulamin określający prawa i obowiązki Operatora i Użytkownika
korzystającego z Portalu, stanowiący regulamin, o którym mowa w art. 8 Ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną;
i. Portal, Serwis – portal internetowy stanowiący własność Stowarzyszenia; użytkowany,
prowadzony, zarządzany i administrowany przez Operatora, dostępny pod adresem
domeny www.delet.jhi.pl lub jego rozwinięciami, poprzez który Operator świadczy Usługę
na zasadach określonych Regulaminem;
j. Umowa – umowa zawierana drogą elektroniczną pomiędzy Operatorem i Użytkownikiem,
której przedmiotem jest świadczenie przez Administratora Usług zgodnie z Regulaminem;
k. Usługi – świadczone przez Administratora na zasadach określonych w Regulaminie,
l. Użytkownik – osoba korzystająca z Portalu - pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną
zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej;
m. Użytkownik Zarejestrowany – osoba korzystająca z Portalu w zakresie oferowanym
Użytkownikom Zarejestrowanym - pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność
do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej, która poprzez akceptacje Regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp
do Usług oferowanych przez Operatora Użytkownikom Zarejestrowanym; Użytkownik
Zarejestrowany jest rodzajem Użytkownika i obowiązują go wszelkie postanowienia
regulaminu odnoszące się do Użytkownika;
n. Konto - istniejący w bazie danych Operatora wpis, potwierdzający fakt bycia Użytkownikiem
Zarejestrowanym, z którego wynika możliwość dostępu do Usług objętych niniejszym
Regulaminem.
§ 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
1.
2.
3.
4.

Umowy dotyczące Usługi zawierane są przez Użytkownika z Operatorem na warunkach
przewidzianych Regulaminem.
Korzystanie z Usługi nie wymaga rejestracji, Użytkownik zawiera Umowę dotyczącą Usługi z
chwilą rozpoczęcia korzystania z Usługi.
Umowa dotycząca Usługi zawierana jest na czas nieoznaczony i może zostać rozwiązana przez
Użytkownika lub Operatora na zasadach określonych poniżej.
Użytkownik bez podania przyczyny jest uprawniony do rozwiązania w każdym czasie ze
skutkiem natychmiastowym Umowy dotyczącej Usług.

5.

6.

7.

Rozwiązanie Umowy dotyczącej Usługi przez Użytkownika może nastąpić w dowolny sposób,
w szczególności przez: a. zaprzestanie korzystania z Serwisu lub Usługi, b. przesłanie
oświadczenia na piśmie, lub na adres internetowy, które należy kierować na adres Operatora;
Operator ma prawo rozwiązać Umowę, której przedmiotem jest Usługa za miesięcznym
wypowiedzeniem na koniec miesiąca kalendarzowego, ze względu na ważne przyczyny
polegające na zaprzestaniu świadczenia Usługi będącej przedmiotem Umowy.
Oświadczenie Operatora, o którym mowa w ust. 6, jest składane przez jego opublikowanie na
stronie internetowej Serwisu.

§ 4. Konsumenckie prawo odstąpienia od Umowy.
1.

2.
3.
4.

Uprawnienie do odstąpienia od Umowy dotyczącej Usługi przysługuje Użytkownikowi, który
zawarł z Operatorem Umowę jako konsument, czyli w celu niezwiązanym z prowadzoną przez
siebie działalnością gospodarczą lub zawodową a Umowa była zawarta na odległość lub poza
lokalem przedsiębiorstwa.
Uprawnienie do odstąpienia od Umowy na tych samych zasadach co konsument, przysługuje
także innym podmiotom, do których z mocy prawa stosuje art. 22¹ kodeksu cywilnego.
Użytkownik, o którym mowa w ust. 1 może odstąpić od Umowy dotyczącej Usługi w terminie
14 dni od jej zawarcia.
Odstąpienia od Umowy Użytkownik dokonuje przez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu
od Umowy na piśmie lub drogą elektroniczną na adres Operatora.

§ 5. Warunki ogólne świadczenia Usług
1.
2.
3.
4.

Korzystanie z Usług przez Użytkowników dopuszczalne jest wyłącznie dla celów prywatnych,
edukacyjnych, naukowych, zmierzających do propagowania kultury żydowskiej.
Dane Osobowe dotyczące Użytkownika nie będą udostępnianie pozostałym Użytkownikom i
innym osobom.
Operator nie gwarantuje ciągłości, ani jakości funkcjonowania Portalu lub Usługi.
Operator jest uprawniony do prowadzenia w Serwisie działalności informacyjnej i
promocyjnej Operatora i Stowarzyszenia.

§ 6. Usługi dla Użytkowników Zarejestrowanych
1. Umowa o świadczenie Usług pomiędzy Użytkownikiem Zarejestrowanym a Operatorem
zostaje zawarta z chwilą rejestracji i aktywacji Konta przez Zarejestrowanego Użytkownika.
Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
2. Zakładając Konto, Zarejestrowany Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki
niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
3. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu, Użytkownik
Zarejestrowany zobowiązany jest do natychmiastowego zawiadomienia Operatora
o cofnięciu zgody.
4. Korzystanie z Usług jest bezpłatne, w szczególności nie są pobierane opłaty za dokonanie
rejestracji oraz publikowanie materiałów.

5. Każda ze stron może rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną w trybie
natychmiastowym.
6. Operator przysługuje prawo rozwiązania umowy poprzez skasowanie Konta Użytkownika
Zarejestrowanego w sytuacji:
1. naruszenia przez Użytkownika Zarejestrowanego postanowień Regulaminu lub
przepisów prawa,
2. podejmowania przez Użytkownika Zarejestrowanego działań na szkodę
Użytkowników lub Operatora,
3. umieszczenia w Portalu treści mających negatywny wpływ na funkcjonowanie
Portalu
4. założenia więcej niż jednego konta przez jednego Użytkownika.
5. nie aktywowania Konta w ciągu tygodnia od rejestracji;
6. W przypadku przerwy w logowaniu się na Konto dłuższej niż trzy miesiące i na którym
nie ma udostępnionych lekcji i zbiorów;

7. W przypadku przerwy w logowaniu się na Konto dłuższej niż sześć miesięcy niezależnie
od ilości udostępnionych lekcji i zbiorów;

8. Zamieszczeniu za pomocą Konta treści:
a) niezgodnych z misją Portalu, jaką jest promowanie i edukacja związana z historią i
kulturą polskich Żydów,
b) używających mowy nienawiści,
c) propagujących przemoc,
d) zawierającch spam lub reklamy,
e) wulgarnych lub obscenicznych,
f) o charakterze erotycznym lub pornograficznym,
g) naruszających standardy Internetu,
h) naruszających w jakiejkolwiek formie prawa autorskie;

7. Użytkownik Zarejestrowany rozwiązuje umowę poprzez zgłoszenie żądania usunięcia Konta
Operatorowi.
8. Operator świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem korzystania
z Konta.
§ 7. Rejestracja i Konto
1. Rejestracja polega na podaniu informacji określonych na Portalu po kliknięciu przycisku
„załóż konto”. Konto zostaje aktywowane poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego przesłanego
przez Operatora na adres mailowy Użytkownika
2. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności
wprowadzonych przez Zarejestrowanego Użytkownika danych, Operator może zażądać
przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.
3. Przetwarzanie danych osobowych Zarejestrowanego Użytkownika, przekazanych w procesie
rejestracji oraz danych udostępnionych w Portalu odbywa się za jego zgodą wyrażoną przy
rejestracji. Operator przetwarza dane Zarejestrowanego Użytkownika zgodnie z Polityką
prywatności oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu
usług drogą elektroniczną.

4. Zrealizowanie procedury rejestracji w Portalu, której skutkiem jest założenie Konta, możliwe
jest wobec Użytkownika, który:
1. zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu
i Polityki prywatności,
2. akceptując treść całego Regulaminu i Polityki prywatności:
a) wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z postanowieniami niniejszego Regulaminu korzystania z Konta i Polityki prywatności,
b) potwierdza tym samym autentyczność podanych danych,
c) wyraża tym samym zgodę na otrzymywanie na wskazane konto pocztowe
komunikatów systemowych i Newsletterów.
5. Operator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Zarejestrowanego Użytkownika w celu
usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Portalu, naruszeń prawa oraz zakłóceń lub
problemów w funkcjonowaniu Konta.
6. Zakładanie Kont jest dobrowolne i nie jest obowiązkowe. Zakładając konto Użytkownik
Zarejestrowany zgadza się na udostępnienie swoich danych osobowych na potrzeby
funkcjonowania Portalu. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych
umieszczone zostały w dokumencie Polityka Prywatności.
§ 8. Korzystanie z Usług przez Użytkownika, w szczególności przez Użytkownika Zarejestrowanego
1. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Portalu.
W przypadku stwierdzenia przez Operatora, że Użytkownik Zarejestrowany dopuszcza się
takich działań, nastąpi niezwłoczne usunięcie jego Konta.
2. Działanie dowolnego Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Portalu mogą być
również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.
3. Użytkownik Zarejestrowany jest zobowiązany w szczególności do:
1. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić
funkcjonowanie Portalu oraz od korzystania z usług serwisu w sposób uciążliwy dla
innych Użytkowników,
2. przestrzegania praw własności intelektualnej innych osób,
3. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych
Użytkowników.
4. Zamieszczanie w Portalu treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych
z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych
moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione. Treści takie
oraz Konta ich autorów mogą zostać usunięte przez Operatora.
5. Zabrania się wykorzystywania Usług Portalu do reklamowania towarów, usług, komercyjnych
serwisów internetowych.
§ 9. Publikacja materiałów
1. Użytkownik Zarejestrowany zobowiązuje się do publikowania wyłącznie materiałów, do
których posiada prawa autorskie.
2. Użytkownik Zarejestrowany ma
a) możliwość udostępniania na Portalu obrazów jedynie ze strony internetowej
Operatora oraz z Wikipedii podając jednocześnie ich źródło;

b) prawo zamieszczania w przeznaczonych do publikacji materiałach cytatów po
opatrzeniu ich przypisami;
3. Użytkownik Zarejestrowany ma również możliwość korzystania z Portalu w celu gromadzenia
materiałów których nie przeznacza do publikacji/udostępnienia.
4. Portal ma charakter otwarty – udostępnione przez Zarejestrowanego Użytkownika materiały
są jawne i podawane do wiadomości publicznej. W szczególności są one dostępne dla osób
korzystających z sieci Internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki.
5. Użytkownik Zarejestrowany poprzez udostepnienie danych, materiałów lub wypowiedzi
w Portalu wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez innych Użytkowników i Operatora.
6. Użytkownik Zarejestrowany publikujący w Portalu treści o charakterze utworu autorskiego
oraz innego rodzaju dane, materiały lub wypowiedzi zrzeka się wszelkich roszczeń względem
Operatora z tytułu umieszczenia w Portalu lub nieodpłatnego wykorzystania (w tym
usunięcia z Portalu) tych treści przez Operatora lub Użytkowników.
7. Operatorowi przysługuje prawo oznaczenia publikowanych materiałów dodatkowymi
znacznikami (np. dodatkowym logiem, znakiem, wyróżnikiem).
8. Operator zachowuje prawo do dokonywania poprawek redakcyjnych w tekstach (usuwanie
błędów, literówek).
9. Operator Portalu ma prawo do swobodnej weryfikacji treści materiałów przeznaczonych do
publikacji przez Użytkownika Zarejestrowanego oraz sprawdzenie ich zgodności
z Regulaminem. Zaakceptowane materiały zostaną opublikowane niezwłocznie po ich
sprawdzeniu. Materiały odrzucone nie zostaną opublikowane.
10. W wybranych przypadkach Operator zachowuje sobie prawo do publikacji tylko fragmentu
treści, której wartość merytoryczna, informacyjna bądź prawna nie pozostawia wątpliwości.
11. W przypadku pojawienia się nowej, bardziej wiarygodnej i sprawdzonej informacji Operator
zastrzega sobie prawo usunięcia starszych wersji materiałów.
12. Operator może przyznać Użytkownikowi Zarejestrowanemu prawo do publikacji materiałów
bez dokonywania sprawdzenia o którym mowa w pkt. 6. W tym celu Operator może żądać
spełnienia przez Użytkownika spełnienia dodatkowych wymagań, w szczególności
udokumentowania posiadanej wiedzy i kompetencji. Opisane powyżej prawo może zostać w
każdej chwili przez Operatora odebrane, a opublikowane materiały usunięte w całości lub
części.
13. Operator zastrzega sobie prawo do uzupełnienia materiałów Użytkowników o tagi.
14. Decyzje Operatora opisane powyżej, a dotyczące w szczególności publikacji lub usunięcia
materiałów, nie podlegają jakiejkolwiek procedurze odwoławczej lub reklamacyjnej.
§ 10. Ochrona praw autorskich i własności intelektualnej
1. Wszelkie prawa do Portalu zastrzeżone są na rzecz Operatora lub Stowarzyszenia, a prawa do
jego elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych są zastrzeżone na rzecz
Operatora, Stowarzyszenia lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których materiały – są
udostępniane na stronach Portalu. Zarówno Portal, jak i każdy z jego elementów podlegają
ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności
przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych
oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

2. Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych oraz innych
elementów zawartych w Portalu, nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek
praw na dobrach niematerialnych do utworów oraz baz danych w nim zawartych.
Z zastrzeżeniem postanowień par. 10.3 niniejszego Regulaminu korzystania z Konta
zabronione jest w szczególności:
1. dokonywane, w szczególności w celach komercyjnych: kopiowanie, modyfikowanie
oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Portalu lub jego części,
a także poszczególnych utworów udostępnianych na jego stronach,
2. rozpowszechnianie bez zgody Operatora (w tym rozpowszechnianie w celach
informacyjnych w prasie, radiu, telewizji oraz w taki sposób, aby każdy miał dostęp
do materiałów w wybranym przez siebie miejscu i czasie) publikowanych na
stronach Portalu, także aktualnych: artykułów, reportaży, wywiadów i innych
utworów na jakiekolwiek tematy,
3. pobieranie zawartości i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w części.
3. Użytkownicy mogą korzystać z Portalu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach
dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może
naruszać normalnego korzystania z utworu lub godzić w słuszne interesy Operatora oraz
podmiotów, których utwory lub bazy danych są udostępniane na stronach Portalu.
4. Dozwolone jest zamieszczanie odnośników prowadzących do udostępnianych na stronach
Portalu materiałów tekstowych.
5. Jakiekolwiek inne niż określone w par. 10.3 i 10.4 niniejszego Regulaminu korzystanie
z Konta, korzystanie z utworów udostępnianych na stronach Portalu bez uprzedniej wyraźnej
zgody Operatora udzielonej na piśmie jest zabronione.
§ 11. Usługi Newslettera
1.
2.
3.

Użytkownik, poprzez udostepnienie Operatorowi adresu email, wyraża zgodę na
otrzymywanie Newslettera Operatora i Stowarzyszenia.
Newsletter jest wysyłany cyklicznie i bezterminowo za pośrednictwem internetowej poczty
elektronicznej w formie listu elektronicznego na adres Użytkownika.
Użytkownik, może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wysłanie
informacji o wycofaniu zgody na adres mailowy Operatora.

§ 12. Zgłaszanie naruszeń
1. Operator dokłada starań, by materiały prezentowane na Portalu były sprawdzone
pod kątem merytorycznym i prawnym, jednakże odpowiedzialność za zgodność
z prawem spoczywa na dostawcy treści. Prezentowane w Portalu poglądy, opinie
i komentarze stanowią wyraz osobistej wiedzy i poglądów ich autorów, nie powinny
być interpretowane w żaden inny sposób. Zarejestrowany Użytkownik, który uważa,
iż materiały prezentowane w Portalu naruszają jego prawa lub z innych powodów nie
powinny być umieszczone w Portalu, powinien zgłosić ten fakt Operatorowi na adres
delet@jhi.pl . Operator podejmie działania w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

2. Operator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne plagiaty, a zawiadomienia o
podejrzeniu popełnienia plagiatu wraz z jego opisem Użytkownicy mogą przesyłać na
adres delet@jhi.pl.
3. Użytkownik który zauważy naruszenie Regulaminu lub błąd systemu zobowiązany
jest do niezwłocznego poinformowania o tym Operatora na adres delet@jhi.pl .

§ 13. Reklamacje
1. Użytkownicy Zarejestrowani mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących
świadczonych Usług.
2. Reklamacje rozpatruje Operator.
3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
1. oznaczenie Zarejestrowanego Użytkownika,
2. adres poczty elektronicznej Zarejestrowanego Użytkownika,
3. przedmiot reklamacji,
4. okoliczności uzasadniające reklamację.
4. Reklamacje, niezawierające wszystkich powyższych danych nie będą rozpatrywane.
5. Reklamacje należy składać w formie poczty elektronicznej na adres delet@jhi.pl
6. Operator dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 30 dni od ich otrzymania
od Użytkownika Zarejestrowanego. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia
reklamacji niezwłocznie zawiadomi Zarejestrowanego Użytkownika za pośrednictwem poczty
elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.
§ 14. Odpowiedzialność
1. Dane i informacje udostępniane na stronach Portalu służą wyłącznie celom informacyjnym.
Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych okolicznościami
leżącymi poza kontrolą Operatora, Operator nie ponosi odpowiedzialności za aktualność,
prawdziwość, dokładność, kompletność udostępnianych w Portalu informacji, jak również za
ich przydatność dla określonych działań Użytkowników Portalu.
2. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach
Portalu ponosi Użytkownik.
3. Operator zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania
Portalu, w tym usunięcia wszelkich informacji zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania
działalności, przeniesienia praw do Portalu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo
czynności związanych z Portalem. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych
czynności żadne roszczenia względem Operatora.
4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za straty jakie Użytkownik mógłby ponieść w wyniku
błędnego funkcjonowania lub zaprzestania funkcjonowania Portalu.
5. Operator zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się z ryzykiem. Szczególne ryzyka
związane z korzystaniem z Usług opisane zostały w Polityce prywatności.
6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji
umieszczonych w Portalu przez Użytkowników. Odpowiedzialność taką ponoszą Użytkownicy
którzy umieścili takie materiały.
7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego
działaniami w Portalu, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem

tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw
autorskich oraz praw pokrewnych.
8. W przypadku otrzymania przez Operatora urzędowego zawiadomienia o bezprawnym
charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwienia
mu dostępu do tych danych, Operator nie ponosi odpowiedzialności względem tego
Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
§ 15. Naruszenie Regulaminu przez Użytkownika
1.
2.

3.

Niedozwolone jest korzystanie z Portalu do celów sprzecznych z prawem, niezgodnych z
Regulaminem lub naruszających prawa innych osób.
Użytkownik, który korzysta z Portalu w sposób niedopuszczalny podlega sankcjom
dotyczącym ograniczenia korzystania z Serwisu obejmującym:
a. Zawieszenie wykonywania Umowy;
b. Rozwiązanie Umowy i trwałe usunięcie Danych Użytkownika z Portalu.
Jeżeli naruszające Regulamin działanie Użytkownika wyrządziło Operatorowi lub
Stowarzyszeniu szkodę, w szczególności przez ograniczenie w całości lub części dostępności
Serwisu dla innych Użytkowników, Operatorowi lub Stowarzyszeniu może dochodzić od
takiego Użytkownika roszczeń na drodze sądowej.

§ 16. Warunki techniczne
1.
2.

Techniczne warunki korzystania z Portalu mają znaczenie dla jego prawidłowego
funkcjonowania, a także dla bezpieczeństwa Danych przechowywanych w Portalu.
Dostęp i korzystanie z Portalu możliwe jest dla Użytkownika:
a. korzystającego z komputera z dostępem do internetu o przepustowości łącza co
najmniej 750 kilobitów/s;
b. z zainstalowaną jedną z poniższych przeglądarek z włączoną obsługą plików
„cookies” oraz JavaScript:
• - Google Chrome wersja od wersji 54.0.2840.99
• Mozilla Firefox od wersji 50.0.2
• - Opera od wersji 41.0.2353.69
• Safari od wersji 11.0 (13604.1.38.1.6)
• Edge od wersji 40.15063.0.0

3.

Warunkiem korzystania z niektórych Usług w Portalu może być ponadto posiadanie przez
Użytkownika skrzynki e-mail, o czym Użytkownik będzie poinformowany przez skorzystaniem
z takiej Usługi.

§ 17. Zasady obowiązywania i zmiany Regulaminu
1.
2.

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 18 Października 2017 r.
Operator może dokonywać zmian niniejszego Regulaminu. Proponowane przez Operatora
zmiany Regulaminu, wraz z terminem ich wejścia w życie, będą udostępniane Użytkownikom
w taki sam sposób jak Regulamin.

3.

Użytkownik będący stroną Umowy zawartej na czas nieoznaczony, który nie akceptuje
proponowanej zmiany Regulaminu, może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem okresu
wypowiedzenia wynoszącego jeden miesiąc od ostatniego dnia miesiąca, w którym
udostępniono Użytkownikowi proponowane zmiany w Regulaminie. Wypowiedzenie może
nastąpić poprzez przesłanie stosownego oświadczenia Użytkownika na adres pocztowy
Operatora.

§ 18. Postanowienia końcowe
1.

2.

Niniejszy Regulamin, jak również Umowy zawarte na jego podstawie podlegają prawu
polskiemu i będą interpretowane zgodnie z tym prawem. Stosowanie prawa polskiego nie
pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów państwa zwykłego
pobytu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 593/2008 z
dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I).
Jeżeli jakiekolwiek postanowienie lub postanowienia niniejszego Regulaminu okażą się
nieważne, niezgodne z prawem lub bezskuteczne, nie uchybia to ważności, zgodności z
prawem i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu.

