Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.gdanskodnowa.pl
REGULAMIN SERWISU www.gdanskodnowa.pl

§ 1 Informacje ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.gdanskodnowa.pl.
2. Operatorem serwisu jest Urząd Miejski w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku, przy ul.
Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, NIP: 583-00-11-969.
3. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
3.1 Operator – Urząd Miejski w Gdańsku;
3.2 Administratorzy - osoby wyznaczone przez Operatora, odpowiedzialne za
prowadzenie Serwisu, w tym w szczególności za wsparcie techniczne dla
Użytkowników oraz pilnowanie porządku i przestrzegania przepisów Regulaminu
przez Użytkowników;
3.3 Serwis – serwis społecznościowy www.gdanskodnowa.pl umożliwiający swoim
Użytkownikom wymianę informacji i doświadczeń oraz promocję informacji na temat
Gdańska;
3.4 Użytkownik - osoba fizyczna, która poprzez akceptację Regulaminu i przejście
procedury rejestracyjnej uzyskuje dostęp do usług oferowanych przez Operatora w
ramach Serwisu, korzystająca z Serwisu przez odbieranie z niego lub umieszczanie w
nim danych;
3.5 Materiał – teksty, wypowiedzi, obrazy, odsyłacze (linki), komentarze lub
jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury
elektronicznej i oznaczone jako mające zostać opublikowane w Serwisie;
3.6 Formularz zgłoszeniowy – wzór dokumentu zgloszeniowego z miejscami do
wypełnienia.
4. Z chwilą rozpoczęcia przez Użytkownika korzystania z usług świadczonych przez
Serwis w ramach Serwisu zostaje zawarta umowa o świadczeniu usług drogą
elektroniczną. Rozpoczęciem korzystania z usług jest wysłanie wypełnionego
Formularza zgłoszeniowego wraz z zaakceptowanym Regulaminem. Usługi
świadczone są wyłącznie Użytkownikom, którzy zaakceptowali Regulamin
Serwisu.
5. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
6. Korzystanie z Serwisu w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku nie jest
dopuszczalne bez zgody Operatora.

7. Dostęp do usług Serwisu jest bezpłatny, w szczególności nie są pobierane opłaty
za publikowanie informacji o Użytkowniku w Materiale.
8. Serwis ma charakter zasadniczo otwarty - podawane przez Użytkownika dane są
informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej w Materiale
Użytkownika. W szczególności są one dostępne dla osób korzystających z sieci
internetowej oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki.
9. Serwis jest kompatybilny z najpopularniejszymi przeglądarkami internetowymi.

§ 2 Regulamin
1. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest tożsama z podpisaniem umowy
między operatorem a Użytkownikiem.
2. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki
niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
3. Akceptując Regulamin, Użytkownik akceptuje jego postanowienia o charakterze
umownym regulujące stosunek między Użytkownikiem a Operatorem oraz
zobowiązuje się do przestrzegania prawa przy korzystaniu z Serwisu, w
szczególności do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw
wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów
użytkowych i przemysłowych innych osób, a także do poszanowania dóbr
osobistych osób trzecich i Operatora oraz poszanowania dobrych obyczajów.
4. Akceptując Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na adres email podany podczas rejestracji komunikatów dotyczących bieżącej działalności
Serwisu. Użytkownik Zarejestrowany może w każdej chwili zrezygnować z
otrzymywania tych komunikatów.
5. Akceptując regulamin, Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane
osobowe są prawdziwe oraz wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez
Operatora swoich danych osobowych, w takim zakresie, w jakim jest to konieczne
do korzystania z usług Serwisu oraz do korzystania przez Operatora z udzielonej
mu przez Użytkownika licencji niewyłącznej.
6. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez
Operatora danych osobowych udostępnionych w związku z Rejestracją w celach
reklamy, promocji, w celach artystycznych, statystycznych oraz do badania rynku,
a także zachowań i preferencji Użytkowników.
7. Akceptując Regulamin, Użytkownik wyraża również zgodę na rozpowszechnianie
i publiczne udostępnianie nadesłanego Materiału wraz z imieniem i nazwiskiem
tego Użytkownika przez dowolny podmiot, który uzyskał od Operatora sublicencję
na Materiał; z tytułu rozpowszechniania i udostępnienia Materiału Użytkownikowi
nie przysługuje wynagrodzenie.
8. W przypadku zmiany Regulaminu, Użytkownik otrzyma wiadomość email z
przedmiotową informacją. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z
Regulaminem w nowym brzmieniu. Kliknięcie formuły „Niniejszym oświadczam,

że zapoznałem się z nowym brzmieniem Regulaminu, rozumiem i akceptuję go w
całości." oznacza wyrażenie woli pozostania w stosunku umownym z Operatorem
na warunkach określonych w Regulaminie w nowym brzmieniu.
9. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje Regulaminu w przeciągu 30 dni od otrzymania
informacji o Nowym Regulaminie, Materiał zostanie usunięty z Serwisu.
10. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek warunek Regulaminu Użytkownik
zobowiązany jest do natychmiastowego zawiadomienia Administratorów o tym
fakcie.
§ 3 Operator
1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych w
Serwisie treści.
2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki awarii Serwisu, a w
szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych.
3. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą zostać dokonane przez Operatora w
każdym czasie i wchodzą w życie z chwilą ich udostępnienia na stronach Serwisu.
4. Operator wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Serwisu i udostępnianych przez
niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone
w Serwisie informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Serwisu
produkty i usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności,
zupełności, kompletności czy użyteczności.
5. Operator nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oraz jakość oferowanych
usług. Nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania
zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Serwisu, zobowiązań oraz
zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.
6. Operator nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Serwisu w całości
albo w części.
7. 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.
8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku
błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Serwisu
9. Operator zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz
sposobu działania Serwisu, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie
danych, zaprzestania działalności Serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych
przez prawo czynności związanych z serwisem. Użytkownikowi nie przysługują z
tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Operatora.
10. Operator będzie usuwał z Serwisu Materiały sprzeczne z prawem, w tym
naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra
osobiste, lub sprzeczne z dobrymi obyczajami.

§ 4 Reklamacje
1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi
usługami w ramach Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez
wysłanie zgłoszenia drogą elektroniczną na adres: redakcja@gdanskodnowa.pl .
2. Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez Administratorów w terminie nie
przekraczającym 21 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Operator zastrzega sobie
jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie
z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa.

§ 5 Użytkownicy
1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę
wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych
danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem
dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
2. Użytkownikiem Serwisu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, o ile posiada
pełną zdolność do czynności prawnych albo uzyska zgodę przedstawiciela
ustawowego w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
3. Publikacja Materiału w Serwisie możliwa jest w wypadku Użytkownika, który:
6.1 zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się z treścią całego Regulaminu i go
zaakceptował,
6.2 wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami
niniejszego Regulaminu oraz na ich prezentację (zgodnie z zaznaczonymi opcjami) w
Materiale,
6.3 potwierdza autentyczność danych podanych w formularzu zgłoszeniowym,
6.4 wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu zgłoszeniowym konto
pocztowe komunikatów systemowych, w tym o przerwach technicznych w działaniu
Serwisu, zmianach w Regulaminie oraz nowych funkcjonalnościach Serwisu.
4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do
którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do
innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania
powiadomienia.
5. Użytkownik ponosi ryzyko nieotrzymania powiadomienia z przyczyn niezależnych od
Operatora.
6. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z
Serwisu, w szczególności przepisów ustawy Prawo prasowe, przepisów kodeksu
cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

7. Zastosowanie blokady, pozbawienie przywilejów lub usunięcie Użytkownika nie
wymaga uzasadnienia.

§ 6 Rozwiązanie umowy
1. Każda ze stron może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez
podania przyczyn.
2. W przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Materiałów Administratorom, rozwiązanie
Umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 72 godziny.
3. Użytkownik rozwiązuje Umowę poprzez zgłoszenie żądania usunięcia Materiałów
Administratorom na adres redakcja@gdanskodnowa.pl .
4. Operator rozwiązuje Umowę poprzez skasowanie Materiałów Użytkownika przez
Administratorów.
§ 7 Dane osobowe
1. Operator przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do
nawiązania, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą
elektroniczną. Za zgodą Użytkownika Operator Serwisu przetwarza jego dane w
zakresie szerszym, niż jest to obligatoryjnie wymagane przy akceptacji Regulaminu
przez Użytkownika. Udostępnione przez Użytkownika dane są przetwarzane w celach
związanych z korzystaniem z usług świadczonych w Serwisie, a za jego zgodą mogą
być przetwarzane przez operatora w celach statystycznych i marketingowych. Dane
mogą być udostępnione wyłącznie organom władzy publicznej upoważnionym do
dostępu do danych na podstawie właściwych przepisów prawa.
2. Dane, materiały lub wypowiedzi Użytkownika mogą być przetwarzane przez
Operatora lub Administratorów na potrzeby prowadzonej działalności Serwisu.
3. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zawartych w Materiale odbywa się za
jego zgodą wyrażoną przy akceptacji Regulaminu. Administratorzy przetwarzają dane
użytkownika zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności, przedstawioną w Załączniku
Nr 1 oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez
Użytkownika przy akceptacji Regulaminu, Operator zastrzega sobie prawo
ograniczenia Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu do czasu
uprawdopodobnienia przez Użytkownika, iż podał on prawdziwe dane. Operator
wskaże Użytkownikowi sposób uprawdopodobnienia danych za pomocą wiadomości
przesłanej na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas akceptacji
Regulaminu.
§ 8 Materiały
1. Użytkownik, który zaakceptował Regulamin jest uprawniony do zamieszczania w
Serwisie Materiałów.

2. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika upoważnia Operatora do publikowania w
Serwisie jego Materiałów oraz do korzystania z przekazanych do Serwisu Materiałów
na następujących polach eksploatacji (licencja):
2.1 wytwarzanie i zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy Materiału, w tym
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
2.2 wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy Materiału,
2.3 każde publiczne udostępnianie Materiału, w tym jego udostępnianie:
a. w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie
wybranym,
b. na jakichkolwiek nośnikach reklamowych w celu promocji Serwisu,
c. poprzez emisję lub reemisję w radiu lub w telewizji,
d. poprzez publikację w prasie,
e. poprzez wyświetlanie lub publikację na jakichkolwiek nośnikach wewnętrznych lub
zewnętrznych, w szczególności billboard lub citylight,
f. przy pomocy wszystkich technik i technologii telekomunikacyjnych obejmujących
m.in. technologie GSM i UMTS, w szczególności poprzez SMS, IVR, WAP, MMS
g. wykorzystanie w innych utworach, w tym w utworach dramatycznych, muzycznodramatycznych, choreograficznych, audiowizualnych lub multimedialnych, a także
wykorzystania w postaci stanowiącej aranżację, instrumentalizację lub przystosowanie
utworu do potrzeb nowego wykonania.
h. Wprowadzenie do pamięci komputerowej, publikacja w sieci Internet.
3. Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do każdego Materiału odrębnie, z chwilą
jego przekazania do Serwisu.
4. Licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony.
5. Licencja ma charakter niewyłączny.
6. Licencja zostaje udzielona nieodpłatnie.
7. Operatorowi przysługuje prawo do udzielania sublicencji według swego swobodnego
uznania.
8. Użytkownik może udzielać dalszych licencji do korzystania z Materiał, objętego
licencją udzieloną Operatorowi, również innym podmiotom, pod warunkiem
zobowiązania tych podmiotów do podania jako źródła rozpowszechnienia Materiału
nazwy Serwisu.
9. Użytkownik może zamieścić Materiał w Serwisie pod warunkiem, że przysługują mu
wszelkie prawa niezbędne do zgodnego z przepisami wykorzystania tego Materiału w
Serwisie. Oznacza to w szczególności, że Użytkownikowi przysługują prawa autorskie
do Materiału i jest on upoważniony do zezwolenia na rozpowszechnianie Materiału.
W przypadku przekazania Materiału nie spełniającego powyższych wymogów
Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zaspokojenie uzasadnionych roszczeń
osób trzecich wynikających z naruszeń praw, o których mowa powyżej.
10. Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać do Serwisu Materiałów, za których
publikację w Serwisie otrzymał lub ma otrzymać wynagrodzenie od osób trzecich, w
szczególności materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym. W razie
naruszenia powyższego zobowiązania Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty tego
wynagrodzenia w podwójnej wysokości na rzecz Operatora.

11. Użytkownik zobowiązuje się nie publikować przy wykorzystaniu Serwisu Materiałów
opublikowanych wcześniej w innym miejscu, jeżeli nie posiada do nich już praw
autorskich.
12. Użytkownik zobowiązuje się przekazywać do serwisu jedynie takie Materiały, z
których korzystanie przez Operatora jest zgodne z prawem i nie narusza dobrych
obyczajów ani praw osób trzecich lub Operatora, w szczególności ich praw autorskich
lub dóbr osobistych.
13. Użytkownik zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód, jakie Operator
poniesie na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, o
którym mowa w ust. 11. Odpowiedzialność ta jest niezależna od winy Użytkownika.
14. Operator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania przekazanego Materiału.
Odmowa rozpowszechniania nie wymaga uzasadnienia. Operator lub Administratorzy
mogą także usunąć Materiał, do którego rozpowszechniania Operator wcześniej
przystąpił. Operator ma prawo dokonywania bez zgody Użytkownika zmian i
poprawek w przekazanych Materiałach, a także dokonywania w nich skrótów.
15. Zabronione jest przekazywanie do Serwisu Materiałów zawierających treści sprzeczne
z prawem, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie
lub dobra osobiste, lub sprzeczne z dobrymi obyczajami. Informacje o takich
Materiałach należy zgłaszać Administratorom za pomocą poczty elektronicznej na
adres redakcja@gdanskodnowa.pl .
16. Zabrania się umieszczania w Serwisie i rozpowszechniania za jego pośrednictwem:
a. oprogramowania objętego prawami innych osób - bez właściwego
upoważnienia,
b. oprogramowania przeznaczonego do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania,
usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych,
istotnego zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania,
gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i
sieci teleinformatycznych,
c. haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających
nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie
komputerowym lub sieci teleinformatycznej.
17. Zabrania się zamieszczania w Serwisie zdjęć innych osób bez ich zgody oraz
wszelkich Materiałów o zabarwieniu pornograficznym.
18. Administratorzy mogą usunąć Materiały uznane przez nich za niewłaściwe bez
ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Użytkownika o tym fakcie. Uporczywe
zamieszczanie niewłaściwych Materiałów skutkować będzie usunięciem Użytkownika
z Serwisu.

§ 9 Przepisy końcowe
1. Do stosunków między Operatorem a Użytkownikiem stosuje się prawo polskie.

2. W razie jakichkolwiek sporów wynikających ze stosunków między Operatorem a
Użytkownikiem sądom polskim przysługuje jurysdykcja krajowa wyłączna. Wszelkie
spory sądowe rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Operatora.
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Niniejszy regulamin jest integralną częścią Regulaminu Serwisu www.gdanskodnowa.pl

Załącznik nr 1
Do Regulaminu Serwisu
www.gdanskodnowa.pl

Polityka Ochrony Prywatności Serwisu www.gdanskodnowa.pl
Zasady podstawowe:
Urząd Miejski w Gdańsku jako Operator Serwisu i Administrator danych dba o
bezpieczeństwo udostępnionych danych. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób
nieupoważnionych. Zasady zachowania poufności opisane są w Regulaminie użytkowania
Serwisu gdanskodnowa.pl
Dane Użytkownika mogą być wykorzystywane przez Operatora.
Zasady przetwarzania danych eksploatacyjnych:
Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w internecie informacje zawarte w
logach systemowych (np. adres IP) są przez Operatora wykorzystywane w celach
technicznych, do administrowania serwerem. Serwis używa technologii plików cookies w
celu dostarczania usług i treści. Wyłączenie funkcji plików cookies w przeglądarce
przeważnie nie uniemożliwia korzystania z naszych usług, ale może spowodować utrudnienia.
Technologia plików cookies jest również używana do zbierania ogólnych, statystycznych
informacji o korzystaniu z naszych serwisów przez użytkowników.
Serwis korzysta także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego do liczenia
osób odwiedzających Serwis oraz do oceny możliwości technicznych tegoż. Operator używa
tych informacji, aby ustalić, ile osób odwiedza Serwis, by zaaranżować strony w sposób
najbardziej przyjazny dla Użytkownika i sprawić, żeby Serwis był prostszy i bardziej
użyteczny w obsłudze. Danych zbieranych w ten sposób, tj. automatycznie, nie można ani
zmienić ani usunąć.
Dane wymagane podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego:
W Formularzu zgłoszeniowym konieczne jest podanie następujących danych Użytkownika:
imienia, nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej.
Dane ujawniane w podpisie materiału:
W Materiale wyświetlane są wszystkie dane podane w Formularzu zgłoszeniowym, z
wyłączeniem adresu poczty elektronicznej.
Dane osobowe:
Administratorem danych osobowych udostępnionych przez użytkownika jest Urząd Miejski w
Gdańsku. Administrator przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi
przepisami prawa, w szczególności dotyczącymi odpowiedniego zabezpieczenia danych.

