Regulamin korzystania z serwisu art.pl
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu art.pl
Interdyscyplinarne

Centrum

Modelowania

Matematycznego

i

prowadzonego

Komputerowego

przez

Uniwersytetu

Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, posiadającego osobowość
prawną na podstawie art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1668 z póżn.zm.), NIP 525-001-12-66, REGON 000001258, z zastrzeżeniem
postanowień ust.6 niżej.
2. Regulamin określa zasady rejestracji i korzystania przez Użytkowników z serwisu art.pl, jak również
prawa i obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Użytkowników, a także prawa i odpowiedzialności
ICM UW. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie, mają zastosowanie przepisy powszechnie
obowiązującego prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
3. Regulamin opracowano i przyjęto na podstawie art. 8 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 z późn.zm.), zwanej dalej „Ustawą”.
4. Adres do korespondencji: Interdyscyplinarne Centrum Modelowan ia Matematycznego i
Komputerowego Uniwersytet Warszawskiego, ul. Tyniecka 15/17, 03-046 Warszawa, e-mail:
hostmaster@art.pl
5. Informacje znajdujące się na stronach internetowych serwisu art.pl nie stanowią oferty w rozumieniu
Kodeksu Cywilnego.
6. W przypadku zawarcia umowy dzierżawy, o której jest mowa w § 6 ust.9 obowiązki Administratora
domeny art.pl /Usługodawcy będzie pełnił dzierżawca domeny.

§2
DEFINICJE UŻYTYCH POJĘĆ
Użyte w regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:
1) „Serwis art.pl„ – domena art.pl,
2) „ICM UW” lub „ICM” - Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
Uniwersytetu Warszawskiego,
3) „Administrator domeny art.pl”, „Administrator” lub „Usługodawca” – ICM UW lub podmiot z którym ICM
UW zawarł umowę, o której mowa w § 6 ust.9,
4) „Administrator danych osobowych” - Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00927 Warszawa, REGON 000001258, NIP 525-001-12-66,
5) „Użytkownik” lub „Klient” – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która poprzez akceptację Regulaminu
uzyskała dostęp do usług oferowanych przez serwis art.pl,
6) “Domena” – domena w Serwisie art.pl,
7) „Regulamin” – niniejszy regulamin,
8) „Konsument”- osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej,
9) „Opiekun techniczny” - osoba, która w imieniu użytkownika domeny może prosić o zmiany delegacji,

10) „Nazwa Domeny” – znaki, które mogą składać się na nazwę Domeny,
11) „Usługi art.pl „/ „Usługi” – usługi świadczone drogą elektroniczną zgodnie z definicją z ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, świadczone przez serwis Administratora dla
Użytkowników,
12) “Zawieszenie świadczenia Usługi art.pl „ –czasowe uniemożliwienie Klientowi dostępu do korzystania z
Usługi art.pl,
13) ”Siła wyższa” – zdarzenie niezależne od Strony, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do
zapobieżenia nawet pry dochowaniu najwyższej staranności.

§3
ZASADY REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN
1. Domena ma charakter publiczny.
2 . Nazwa domeny powinna być związana z jej planowanym wykorzystaniem: z nazwą konkretnego projektu,
instytucji lub nazwiskiem artysty. W szczególności, poza wyjątkowymi przypadkami, nazwa domeny nie
powinna mieć charakteru ogólnego, jak na przykład nazwa danej dziedziny kultury lub sztuki, nazwa
miasta lub regionu. Wyjątek mogą stanowić domeny o charakterze publicznym, każdy taki przypadek
będzie jednak rozpatrywany indywidualnie. Nazwa domeny nie może zawierać znaków specjalnych oraz
nie może być krótsza niż dwa znaki.
3 . Domena nie może być bezpośrednio wykorzystywana do celów komercyjnych (np. reklama, odpłatne
usługi internetowe) - w takim przypadku poleca się rejestrację w jednej z domen komercyjnych. Domena
powinna mieć charakter niekomercyjny. W szczególności niedozwolone jest odsprzedawanie poddomen
lub adresów w swojej domenie. Domena może natomiast służyć do prezentacji działalności artystycznej o
charakterze komercyjnym (np. prezentacja galerii sztuki etc.).
4 . Rozpoczęcie świadczenia Usług poprzedza rejestracja. Dane wymagane dla rejestracji Użytkownik
podaje w formularzu rejestracyjnym znajdującym się na stronie internetowej art.pl, zgodnie z
zakresem określonym w tym formularzu.
5 . Administrator domeny art.pl może odmówić rejestracji domeny, jeśli zgłoszenie nie spełnia wymogów
formalnych lub technicznych, lub jeśli uzna, że proponowana nazwa domeny jest niewłaściwa
zgodnie z ustępem 2.
6 . Użytkownik lub osoba wskazana w formularzu jako opiekun techniczny powinna zgłaszać do
administratora domeny art.pl informacje o wszystkich planowanych zmianach adresów lub nazw
nameserwerów swojej domeny. Zgłoszenia od osób innych niż użytkownik domen y lub opiekun
techniczny muszą być opatrzone dodatkową informacją wyjaśniającą prawo do zmiany delegacji.
7 . Administrator domeny art.pl posiada prawo natychmiastowego wyrejestrowania domeny, jeśli stwierdzi jej
wykorzystywanie niezgodne z powyższymi wymaganiami lub niezgodne z deklarowanym celem
wykorzystania domeny bądź też niezgodne z netykietą lub obowiązującym prawem.
8 . Ostateczna interpretacja postanowień Regulaminu oraz decyzja o odmowie rejestracji, tak jak w ustępie
7, należy do administratora domeny art.pl.

9 . Każdy użytkownik jest zobowiązany do korzystania z serwisu art.pl w sposób zgodny z niniejszym
Regulaminem, normami społeczno-obyczajowymi, zasadami współżycia społecznego, obowiązującym
w Polsce prawem i szeroko rozumianymi zasadami etyki.
1 0 . Każdy, kto korzysta z serwisu art.pl ponosi odpowiedzialność za skutki swoich działań.
1 1 . Administrator domeny art.pl ma prawo zmiany Regulaminu m.in. w celu zmiany funkcjonalności
serwisu art.pl, w szczególności poprzez:
a)
b)
c)
d)

ułatwienie użytkownikom korzystania z Usług art.pl,
wprowadzenie nowych funkcji do Usług art.pl,
usunięcie funkcjonalności, których ICM UW nie może utrzymać z powodów technicznych lub innych,
dostosowanie Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa.

1 2 . O każdej proponowanej zmianie Regulaminu, ICM UW powiadomi użytkownika w formie
mailingu, z siedmiodniowym wyprzedzeniem przed wprowadzeniem tych zmian w życie.
13. Warunkiem korzystania z Usług art.pl jest spełnienie następujących wymagań:
a) dostęp do sieci Internet,
b) przeglądarka internetowa,
15. Modyfikacje domen są bezpłatne, z zastrzeżeniem postanowień ust. 16.
16. W przypadku wprowadzenia opłat za świadczone usługi zgodnie z § 4 – modyfikacja domeny może być
związana z koniecznością poniesienia opłaty za tą usługę, z zastrzeżeniem utrzymania wysokości opłaty
na poziomie rynkowym.
§4
OPŁATY ZA UTRZYMANIE I REJESTRACJĘ DOMENY
1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat za świadczone usługi, z zastrzeżeniem iż
wprowadzone opłaty będą kształtowały się na poziomie rynkowym. Informacja o tym

będzie

publikowana w Serwisie art.pl oraz zostanie przesłana mailem na wskazany przez Użytkownika e-mail.
2. W momencie wprowadzenia opłat za świadczone usługi Użytkownik/Użytkownik będący Konsumentem
ma prawo zrezygnować z utrzymania domeny bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w ciągu
jednego miesiąca od momentu poinformowania o wprowadzeniu opłat.
3. Wypowiedzenie świadczenia usługi utrzymania domeny przez Użytkownika musi być złożone drogą
mailową na adres hostmaster@art.pl
4. W przypadku zawarcia umowy, o której mowa w § 6 ust.9 Użytkownicy zostaną powiadomieni o
wprowadzeniu opłat za świadczone usługi. Opłata za Usługi świadczone w roku kalendarzowym, w
którym zawarto umowę o której mowa w § 6 ust.9 zostanie naliczona proporcjonalnie – nie wcześniej niż
po upływie 30 dni od dnia w którym Użytkownicy zostali poinformowani o wprowadzeniu usług za
świadczone usługi.
5. W sytuacji określonej w ust.4 opłaty za świadczone Usługi w latach kolejnych będą płatne z góry za rok
świadczenia Usług – do końca stycznia danego roku kalendarzowego lub za inny okres abonentowy
ustalony z Użytkownikiem.

§5
REKLAMACJE
1.

Przedmiotem reklamacji może być wyłącznie brak ciągłości działania serwisu art.pl, za wyjątkiem
ogłoszonych w serwisie art.pl przerw technicznych.

2.

Usługodawca odpowiada za błędy w działaniu domen na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

3.

Reklamacje można złożyć drogą mailową na adres: hostmaster@art.pl w terminie nie dłuższym
niż 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności objętych reklamacją.

4.

Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
a)

oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, a w
przypadku osób prawnych i innych podmiotów nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby
upoważnionej do reprezentowania użytkownika w związku ze złożoną reklamacją);

5.

b)

opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji;

c)

żądanie użytkownika.

Usługodawca rozpoznaje reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty jej
otrzymania i przesyła powiadomienie o sposobie dalszego postępowania na adres e-mail użytkownika
wskazany na jego koncie.

6.

Jeżeli w ciągu 30 dni Usługodawca nie ustosunkuje się do żądań Użytkownika, oznacza to, iż uznał
żądania za uzasadnione.

7.

O ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązującego prawa, Usługodawca nie
korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym nie
korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

8.

Użytkownik będący konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w
sprawie sporu między nim a Usługodawcą, między innymi zwracając się do (miejskiego, powiatowego)
Rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona
konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne
są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(uokik.gov.pl).
§5
REZYGNACJA Z UTRZYMANIA DOMENY

1. Użytkownik ma prawo zrezygnować z utrzymania domeny bez podania przyczyny i bez
ponoszenia kosztów.W przypadku wprowadzenia opłat za świadczone usługi – brak płatności za
świadczone Usługi w kolejnym okresie abonentowym jest jednoznaczny z rezygnacją ze świadczenia
Usług.
2. Użytkownik będący konsumentem ma prawo bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów,
odstąpić od korzystania z usług art.pl w ciągu 14 dni od zarejestrowania domeny, które jest traktowane
jako zawarcie umowy w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Wypowiedzenie świadczenia usługi utrzymania domeny przez użytkownika musi być złożone drogą
mailową na adres: hostmaster@art.pl

§6

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(zwane dalej: „RODO)”Administratorem
Warszawski, ul. Krakowskie

danych osobowych Użytkowników jest Uniwersytet

Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, REGON 000001258, NIP

525-001-12-66 (zwany dalej: ICM) a w przypadku zawarcia umowy, o której mowa w ust. 9
dzierżawca domeny.
2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym
Użytkownicy mogą kontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych wysyłając maila na
adres: iod@adm.uw.edu.pl
3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe wyłącznie przez czas niezbędny dla
realizacji zamierzonych celów. W zakresie niezbędnym do świadczenia usług oferowanych w ramach
serwisu internetowego w domenie art.pl, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez ICM
UW/Usługodawcę działań na żądanie użytkownika, a także w zakresie niezbędnym do wypełnienia
przez ICM UW/Usługodawcę obowiązków (wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i
obrony oraz dochodzenia roszczeń, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, obsługi reklamacji i
zgłoszeń, wsparcia technicznego) - przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie przepisu
prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Użytkownika zgody na
przetwarzanie jego danych osobowych. W pozostałym zakresie dane osobowe użytkownika
przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez niego zgody.
4. Administrator danych osobowych przetwarza poniższe dane Użytkowników art.pl:
imię i nazwisko a także adres e-mail oraz hasło, numer telefonu, zamieszkania/siedziby.
5. W celu rozpoczęcia świadczenia Usług Usługodawca zapyta o:
nazwę firmy lub dane fundacji, adres, miejscowość, NIP, w przypadku fundacji. Stowarzyszenia lub
spółki KRS, tel. kontaktowy, adres e-mail oraz dane dotyczące formy płatności. Dane te są zbierane
w celu potwierdzenia zamówienia, identyfikacji w systemie Usługodawcy oraz wystawienia faktury
VAT.
6. Podczas wizyty na stronie internetowej www.art.pl automatycznie zbierane są dane dotyczące tych
odwiedzin, w szczególności adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.
7. Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia zalogowania się
do serwisu. Dane zbierane podczas transakcji zakupu będą wykorzystane w celu realizacji
transakcji, w tym pobrania pieniędzy. Dane Użytkowników mogą być w tym celu przekazane firmie
obsługującej transakcje płatnicze. Firma ta nie będzie wykorzystywać tych danych w żadnym innym
celu.
8. Jeżeli Użytkownik zapisał się do Newslettera lub w inny sposób wyraził zgodę na jego
otrzymywanie, dane zostaną wykorzystane w celu jego wysłania. Dane zbierane w trakcie
korespondencji pomiędzy Użytkownikami lub potencjalnymi użytkownikami a Usługodawcą będą
wykorzystane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi.
9. ICM jest uprawniony do przekazywania danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim
(zwanym dalej Podwykonawcami albo Podmiotami Współpracującymi) w celu i w zakresie

koniecznym do prawidłowego i należytego świadczenia Usług albo w przypadku zawarcia umowy, w
szczególności umowy dzierżawy na podstawie której ICM powierzy utrzymanie i prowadzenie
domeny art.pl podmiotowi trzeciemu. Ponadto Administrator danych osobowych jest zobowiązany do
przekazywania danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w
tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.
10. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej. Przekazanie
danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej może jednak nastąpić, gdy realizacja usługi
będzie wymagała udziału Podwykonawców posiadających siedziby poza obszarem UE.
11. Dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia Usług, w związku z którymi są
przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej z
Usługodawcą umowy. Dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane
przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych i o
rachunkowości.
12. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, Użytkownicy
posiadają:
a)

prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych,

b)

prawo żądania sprostowania danych,

c)

prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),

d)

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,

e)

prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

13. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są
niezbędne w celu świadczenia usługi) Użytkownicy mogą dodatkowo skorzystać z poniższych praw:
a) prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie
zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych
osobowych swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
nadającym się do odczytu maszynowego. Dane te mogą zostać przesłać innemu
administratorowi danych.
14. Użytkownicy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , gdy
uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
15. W zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie danych osobowych została wyrażona wyłącznie w
celach marketingowych podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa wyrażenia zgody
lub cofnięcie zgody uniemożliwi Usługodawcy informowanie o nowych ofertach i promocjach.
16. Użytkownik

może

podlegać

czynności

profilowania,

tj.

decyzji

opartej

wyłącznie

na

zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, jeśli Administratora
danych osobowych uprawnia do tego obowiązujący przepis prawa lub uprzednio została na taką
czynność wyrażona zgoda.
17. Użytkownik akceptując postanowienia Regulaminu zgadza się na zbieranie i udostępnianie ICM UW
lub Usługodawcę statystyk obecności i aktywności w Serwisie art.pl. Dane (z wyłączeniem danych

osobowych) są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy badania ruchu w
Serwisie art.pl
18. Art.pl stosuje pliki cookies. Informacje pozyskiwane dzięki nim mają na celu dostosowywanie usług
art.pl do wymagań użytkownika, jego preferencji lub potrzeb w szczególności poprzez właściwe
dostosowywanie funkcjonalności, treści oraz udostępnianych usług. Szczegóły dotyczące polityki
cookies dostępne są pod adresem http://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-wserwisach-uw/.
19. Regulamin wchodzi w życie z dniem 9 lipca 2021 roku.

