Regulamin strony internetowej
natura2000.gdos.gov.pl

§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Regulamin strony internetowej natura2000.gdos.gov.pl (zwany dalej: „Regulaminem”) określa
ogólne
zasady
działania
serwisu
internetowego
funkcjonującego
pod
domeną
natura2000.gdos.gov.pl (zwanego dalej: „Serwisem”) oraz realizacji i korzystania z usług (zwanych
dalej: „Usługami”) świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
2. Regulamin określa prawa i obowiązki UŜytkowników, a takŜe prawa, obowiązki i zakres
odpowiedzialności Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, (zwanej dalej: „GDOŚ”) z siedzibą
w Warszawie 00-922, ul. Wawelska 52/54, jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.
3. Warunkiem korzystania z Usług jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja.
4. UŜyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
1) Formularz - elektroniczny formularz rejestracyjny, warunkujący utworzenie Profilu
i korzystnie z Usług;
2) GDOŚ - właściciel i administrator Serwisu internetowego http://natura2000.gdos.gov.pl;
3) Konto UŜytkownika - utworzone przez GDOŚ po Rejestracji indywidualne konto
UŜytkownika uprawniające go do korzystania z Usług Serwisu. Szczegółowy zakres
danych widocznych dla innych UŜytkowników określa sam UŜytkownik - właściciel konta;
4) Rejestracja - czynność polegająca na podaniu właściwych danych, w tym danych
osobowych, niezbędnych do załoŜenia UŜytkownikowi Profilu;
5) Serwis - serwis internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym:
http://.natura2000.gdos.gov.pl;
6) Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy GDOŚ
a UŜytkownikiem;
7) Usługa - świadczenia otrzymywane przez UŜytkownika na podstawie zawartej z GDOŚ
Umowy;
8) UŜytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która
korzysta z Usług Serwisu. W przypadku osób fizycznych posiadających ograniczoną
zdolność do czynności prawnych zawarcie Umowy wymaga zgody przedstawiciela
ustawowego takiej osoby fizycznej.

§ 2.
Zasady rejestracji
1. UŜytkownik powinien dokonać rejestracji w celu utworzenia Konta, aby zapewnić pełne korzystanie
z Serwisu, a w szczególności z części – „Lubię” współtworzonej przez UŜytkowników.
2. Rejestracja jest bezpłatna i polega na wypełnieniu formularza zamieszczonego na stronie Serwisu
oraz zawierającego następujące dane:
1) nazwę UŜytkownika;
2) imię;
3) nazwisko;
4) adres e-mail;
5) hasło;
6) płeć;
7) datę urodzenia;
8) miasto;

3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

9) województwo;
10) pole z oświadczeniem o zapoznaniu się z Regulaminem serwisu i zgodę na przetwarzanie
danych osobowych.
W formularzu są oznaczone dane, wybrane spośród danych określonych w ust. 2, których podanie
jest obowiązkowe.
Po wypełnieniu i przesłaniu formularza drogą elektroniczną poprzez kliknięcie w polu
oznaczającym jego akceptację, Konto UŜytkownika zostaje utworzone i aktywowane.
Z chwilą aktywowania Konta pomiędzy UŜytkownikiem a GDOŚ zostaje zawarta Umowa o treści
odpowiadającej treści Regulaminu. UŜytkownik moŜe w kaŜdym momencie rozwiązać Umowę
usuwając swoje Konto, poprzez wysłanie maila na adres natura2000@gdos.gov.pl. GDOŚ
potwierdza rozwiązanie Umowy poprzez przesłanie wiadomości na adres elektroniczny
UŜytkownika. Z chwilą rozwiązania Umowy Konto UŜytkownika zostaje usunięte z Serwisu. Od
tego momentu UŜytkownik nie jest uprawniony do korzystania z Usług świadczonych przez GDOŚ
w ramach Umowy.
UŜytkownik, w ramach Umowy, moŜe korzystać ze wszystkich dostępnych funkcji Profilu,
w szczególności moŜe:
1) dodać do wybranego obszaru utwory multimedialne (zdjęcia, dźwięki, filmy);
2) dodać ścieŜki do wybranego obszaru;
3) dodać do wybranej ścieŜki utwory multimedialne (zdjęcia, dźwięki, filmy);
4) oceniać wybrany obszar, ścieŜkę, czy utwór multimedialny;
5) zadawać pytania ekspertom w zakładce „Oko w oko”;
6) zgłosić swoją sugestię;
7) zgłosić informację przyrodniczą;
8) brać udział w organizowanych na stronach Serwisu konkursach, zgodnie
z ich regulaminami.
UŜytkownik ma obowiązek aktualizować dane osobowe podane w formularzu niezwłocznie po
kaŜdej zmianie tych danych osobowych.
Hasło ma charakter poufny. W celu zapewnienia właściwej ochrony hasła UŜytkownik powinien
dokonywać jego zmiany co najmniej raz w miesiącu.
Zabrania się udostępniania swojego Profilu osobom trzecim.

§ 3.
Zasady korzystania z serwisu
1. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne i moŜe odbywać się wyłącznie na zasadach określonych
w treści Regulaminu.
2. W momencie akceptacji Regulaminu, UŜytkownik wyraŜa zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych przez GDOŚ, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz warunkami Regulaminu, zgadza
się takŜe na wszystkie warunki zawarte w Regulaminie i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
3. Administratorem danych osobowych jest GDOŚ, który dokonuje przetwarzania danych osobowych
UŜytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4. GDOŚ przetwarza dane osobowe UŜytkownika w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji
Usług świadczonych drogą elektroniczną.
5. GDOŚ ma prawo uzaleŜnić świadczenie swoich Usług i korzystanie z Serwisu przez UŜytkownika
od uprzedniego uprawdopodobnienia przez UŜytkownika legalności przetwarzania danych
osobowych, wizerunku oraz praw autorskich do utworów, dodawanych przez UŜytkownika
w Serwisie, w szczególności przez przedstawienie zgód właściwych osób lub innych dokumentów.
JeŜeli dokumenty te będą budzić wątpliwość w zakresie uprawnienia UŜytkownika do umieszczania

tych danych osobowych, wizerunku czy utworów, GDOŚ moŜe odmówić im publikacji w Serwisie,
jak równieŜ usunąć Konto UŜytkownika, co jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy.

§ 4.
Uczestnictwo w serwisie
1. UŜytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych w kaŜdym czasie, jak
równieŜ prawo do ich poprawiania oraz Ŝądania ich usunięcia z Serwisu.
2. Wszelkie pliki multimedialne (zdjęcia, dźwięki, filmy) i treści, które UŜytkownik chce umieścić
w Serwisie, przed opublikowaniem muszą być zaakceptowane przez GDOŚ.
3. GDOŚ opublikuje pliki UŜytkownika w ciągu 5 dni roboczych od dnia dodania ich do Serwisu.
4. Pliki, które zawierają treści rasistowskie, ksenofobiczne, antysemickie, o podtekście seksualnym,
pornograficzne, prześladujące lub propagujące prześladowania, wulgaryzmy bądź inne budzące
wątpliwości GDOŚ, nie zostaną opublikowane w Serwisie.
5. W przypadku likwidacji Konta, UŜytkownik nie jest uprawniony do samodzielnego usuwania
opublikowanych za pośrednictwem GDOŚ plików i treści. W celu uniknięcia wątpliwości, GDOŚ jest
wyłącznie uprawniony do usuwania plików i treści.
6. UŜytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie praw bądź szkodę wywołaną jego
działaniami w Serwisie, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem danych lub
nieprawdziwych danych osobowych, ujawnienie tajemnicy słuŜbowej lub innej informacji poufnej,
naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz pokrewnych.
7. GDOŚ nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do GDOŚ przez inne osoby
roszczeń związanych z opublikowaniem danych w szczególności zdjęć, filmów, dźwięków, lub
wizerunku osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie UŜytkownik, który opublikował
sporne dane.
8. W przypadku umieszczenia przez UŜytkownika na swoim Koncie treści obraźliwych,
nieprawdziwych, niezgodnych z przepisami prawa, propagujących przemoc, nienawiść,
naruszających normy moralne lub dobre obyczaje, GDOŚ zastrzega sobie prawo do usunięcia
Konta, co jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy.
9. GDOŚ ma prawo do usunięcia Konta UŜytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień
Regulaminu.
10. GDOŚ nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą
wyŜszą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją UŜytkowników, nawet jeśli spowodowałyby
one utratę danych na Kontach UŜytkowników.
11. GDOŚ nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemoŜliwość korzystania przez UŜytkowników
z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie.

§ 5.
Prawa własności intelektualnej
1. UŜytkownik poprzez umieszczenie danych, w szczególności utworów multimedialnych (zdjęć,
dźwięków, filmów), treści, w Serwisie przenosi nieodpłatnie na GDOŚ autorskie prawa majątkowe
do tych danych, w zakresie następujących pól eksploatacji:
1) publiczne udostępnienie;
2) utrwalanie techniką cyfrową;
3) zwielokrotnianie techniką cyfrową;
4) wprowadzanie do pamięci komputera;
5) udostępnianie w taki sposób, aby kaŜdy UŜytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie
przez siebie wybranym (w tym w szczególności w sieci Internet);

6) inne niŜ wymienione w pkt 5 powyŜej, formy rozpowszechniania w sieci Internet
i w środowiskach cyfrowych;
7) modyfikacji wynikającej jedynie z właściwości technicznych stron Serwisu.
2. UŜytkownik, wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na GDOŚ, o których mowa w ust.
1, w całości przenosi na GDOŚ prawo do zezwalania na wykonywanie zaleŜnego prawa
autorskiego.
3. GDOŚ jest uprawniony do dalszego przenoszenia autorskich praw majątkowych do treści
opublikowanego na stronach Serwisu treści i utworów multimedialnych w zakresie, o którym mowa
w ust. 1, w przypadku przeniesienia praw własności do Serwisu.

§ 6.
Prawa wyłączne
1. Wszystkie materiały znajdujące się w zasobach Serwisu, obejmujące w szczególności teksty,
zdjęcia, grafiki w tym banery, materiały dźwiękowe, filmowe, rozwiązania nawigacyjne, układ treści
oraz grafik, stanowią przedmiot praw na dobrach niematerialnych do utworów GDOŚ lub osób
trzecich i podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) i ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, z późn. zm.).
2. Niedopuszczalne jest korzystanie przez UŜytkowników z materiałów o których mowa w ust. 1,
w zakresie wykraczającym poza uŜytek dozwolony na podstawie obowiązujących przepisów
prawa. W szczególności zabronione jest:
1) zwielokrotnianie tych materiałów i umieszczanie ich w innych serwisach internetowych lub
udostępnianie osobom trzecim w sposób w całości lub w części wykraczający poza dozwolony
prawem;
2) umieszczanie odesłań do Serwisu w taki sposób, aby utrudnione lub niemoŜliwe było
poznanie źródła pochodzenia materiałów;
3) zwielokrotnianie materiałów na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzenie do obrotu
tak wytworzonych egzemplarzy;
4) rozpowszechnianie opracowań materiałów lub szaty graficznej niezaleŜnie od przyczyny lub
celu takiego rozpowszechniania.
3. Nazwy handlowe, nazwy, opisy lub znaki towarowe opublikowane na stronach Serwisu podlegają
ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się moŜe jedynie za uprzednią
pisemną zgodą uprawnionych.

§ 7.
Postanowienia końcowe
1. GDOŚ dołoŜy wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu i jego
dostępności przez całą dobę, nie ponosząc przy tym odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody
wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania Serwisu ze względów technicznych.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do:
1) okresowego wyłączenia Serwisu bez powiadomienia UŜytkownika;
2) zmiany profilu Serwisu;
3) zamknięcia Serwisu.
3. GDOŚ przysługuje w kaŜdej chwili prawo do zmiany zasad korzystania z Serwisu oraz
świadczonych w jego ramach Usług, w szczególności zmiany postanowień Regulaminu ze
skutkiem na przyszłość. GDOŚ nie jest zobowiązany do uzasadnienia zmiany postanowień
Regulaminu.
4. Zmiany, o których mowa w ust. 3, zostaną udostępnione albo ogłoszone na stronie Serwisu. GDOŚ
dokona jednocześnie publikacji ujednoliconego tekstu Regulaminu w Serwisie.

5. Korzystanie przez UŜytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 3, jest
równoznaczne z ich całkowitą oraz bezwarunkową akceptacją.
6. NiezaleŜnie od pozostałych postanowień Regulaminu, GDOŚ nie ponosi odpowiedzialności
za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez UŜytkownika lub osobę trzecią, treści lub materiałów
uzyskanych za pośrednictwem Serwisu.
7. Ewentualne spory mogące powstać w związku ze stosowaniem Regulaminu rozstrzygane będą
przez sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby GDOŚ.

