Regulamin Atlasu Zasobów Otwartej Nauki
§1 Definicja pojęć
Następujące zwroty i terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
1. Autor – 1) twórca dzieła literackiego lub naukowego, dzieła sztuki, wynalazku, projektu
itp.; 2) inicjator jakiegoś przedsięwzięcia; 3) wykonawca jakiejś czynności.
2. Administrator – przedstawiciel Dostawcy uprawniony do kontaktów z Użytkownikiem
w imieniu Dostawcy.
3. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania osoby fizycznej.
4. Deponujący – Użytkownik uprawniony do zdeponowania/umieszczenia Zasobu w
Platformie.
5. Dostawca – Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław,
NIP: 896-000-58-51, REGON: 000001614.
6. Hasło – ciąg znaków ustalanych w celu zagwarantowania autoryzowanego dostępu do
usług.
7. Identyfikator – ciąg znaków służących do identyfikacji Użytkownika.
8. Infrastruktura – jest zbiorem sprzętu teleinformatycznego i usług udostępnionych
Organizacji i Użytkownikom.
9. Konto – identyfikator, hasło oraz profil określający uprawnienia do korzystania z
Platformy, zdefiniowane w Infrastrukturze.
10. Organizacja – instytucja będąca Beneficjentem i/lub Partnerem projektu „Aktywna
Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl”, tj. Politechnika Wrocławska, Uniwersytet
Przyrodniczy we Wrocławiu, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu,
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Instytut Badań
Systemowych PAN w Warszawie.
11. Polityka prywatności - załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszego
Regulaminu.
12. Platforma, Platforma AZON, AZON, Atlas, Atlas Zasobów Otwartej Nauki – system
informatyczny opracowany w Projekcie działający na Infrastrukturze Dostawcy mający
na celu zgromadzenie i udostępnienie zasobów nauki Organizacji uczestniczących w
Projekcie.
13. Projekt – „Aktywna Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl” (nr wniosku
POPC.02.03.01-00-0010/16) dofinansowanego w ramach Działania 2.3 „Cyfrowa
dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe
udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów
nauki” (typ II: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki) Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa.
14. Regulamin – niniejszy regulamin.
15. Rejestracja – proces wprowadzania do Infrastruktury danych o Organizacji i
Użytkowniku.
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16. Redaktor, Recenzent – Użytkownik uprawniony do nanoszenia zmian lub zgłaszania
uwag do Zasobów zgłaszanych przez Deponującego należącego do danej Organizacji.
17. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE.Ustawa - ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia
18 lipca 2002 r. (Dz. U.2004.96.959 z późn. zm.).
18. Usługa – usługa realizowana i świadczona przez Dostawcę na jego Infrastrukturze w
ramach projektu, niezbędna do prawidłowego działania Platformy.
19. Ustawa – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.
U.2004.96.959 z późn. zm.).
20. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Platformy.
21. Zasoby – dowolny obiekt deponowany i udostępniany w Platformie, np. tekst, grafika,
nagranie audio i wideo, animacja, kod źródłowy, baza danych i inne materiały naukowe,
dydaktyczne oraz inne związane z działalnością naukowo-badawczą oraz kulturą
akademicką i studencką.
22. Zgłaszający – tożsame z Deponujący.

§2 Wprowadzenie
1. Niniejszy regulamin oraz załączniki określają zasady i warunki korzystania z Platformy
powstałej w ramach Projektu.
2. Korzystanie z Platformy jest jednoznaczne z zapoznaniem się z treścią Regulaminu oraz
załączników i z akceptacją jego wszystkich postanowień. Brak zgody na którekolwiek
z postanowień Regulaminu wyklucza korzystanie z Platformy.
3. Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

§3 Zobowiązania i prawa Użytkowników
1. Użytkownikiem Platformy AZON może być każda osoba posiadająca dostęp do sieci
Internet.
2. Wyróżnia się dwa rodzaje Użytkowników Platformy:
a) Użytkownik zalogowany – osoba, która jest studentem, doktorantem lub
pracownikiem jednej z Organizacji oraz przeszła proces rejestracji w Platformie
i posiada aktywne Konto.
b) Użytkownik niezalogowany – każda osoba zainteresowana przeglądaniem i
korzystaniem z zasobów umieszczonych na Platformie, nie posiadająca
aktywnego Konta.
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3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Platformy zgodnie z Regulaminem,
dokumentacją oraz warunkami licencyjnymi.
4. Użytkownik nie może wykorzystywać Zasobów dostępnych na Platformie w sposób

inny niż zgodny z postanowieniami licencji, na której Zasób został udostępniony. Przy
każdym Zasobie określona jest licencja i każdy Użytkownik zobowiązany jest do
zapoznania się z jej treścią przed wykorzystaniem Zasobu oraz do przestrzegania jej
zapisów. Wykorzystanie Zasobu w sposób inny niż określony w licencji, każdorazowo
wymaga pisemnej zgody właściciela praw autorskich.
5. Użytkownik nie może podejmować żadnych działań zakłócających korzystanie z
Platformy innym Użytkownikom, a także mających na celu uzyskanie nieuprawnionego
dostępu, przejęciu kontroli czy zniszczenia Zasobów;
6. Użytkownik zalogowany:
a) jest zobowiązany do należytego zabezpieczenia swojego Konta oraz innych
danych służących do autoryzacji przed niepowołanym dostępem m.in. przez
stosowanie trudnych do odgadnięcia haseł, odpowiednich praw dostępu oraz
szyfrowania;
b) nie może przenosić praw do Konta na osoby trzecie i udostępniać je osobom
trzecim;
c) nie może zamieszczać danych zawierających niebezpieczne programy, wirusy,
itp. oraz innych kodów lub instrukcji mogących spowodować nieprawidłowości
w działaniu Platformy, jej uszkodzenie lub jakąkolwiek modyfikację danych, do
których Użytkownikowi zalogowanemu nie udzielono dostępu;
d) ma obowiązek niezwłocznej aktualizacji danych zawartych w formularzu
rejestracyjnym w przypadku ich zmiany, a także zaprzestania korzystania z
Platformy w przypadku utraty statusu osoby uprawnionej;
e) ma obowiązek zadbania, aby dane przez niego deponowane i przechowywane
na Platformie nie naruszały ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
a także praw osób trzecich, w szczególności zakazane jest przechowywanie
danych zawierających treści obraźliwe, pornograficzne, naruszające dobra
osobiste osób trzecich (w tym treści zniesławiające lub znieważające), a także
zawierających inne treści, których posiadanie lub rozpowszechnianie może
narazić na odpowiedzialność karną;
7. Użytkownik zalogowany może korzystać z Platformy zgodnie z profilem swojego
Konta.
8. Użytkownik zalogowany ma prawo:
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a) wnioskować o zmiany w profilu swojego Konta, w tym uprawnień do Platformy;
b) zgłosić awarię w przypadku stwierdzenia, iż Platforma działa w sposób
nieprawidłowy. Zgłoszenia można dokonać w formie elektronicznej za
pośrednictwem poczty e-mail kontakt@azon.e-science.pl.
9. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody spowodowane

nieprzestrzeganiem zasad korzystania z Platformy. W przypadku stwierdzenia
nieprawidłowości wynikających z nieprzestrzegania postanowień niniejszego
Regulaminu, Dostawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania Platformy
wobec Użytkownika bez wcześniejszego powiadomienia.

§5 Deponowanie na Platformie AZON
1. Deponowanie oraz udostępnianie zasobów odbywa się on-line za pośrednictwem
serwisu internetowego będącego częścią Platformy: https://deponuj.azon.e-science.pl
2. Osobami uprawnionymi do deponowania zasobów (Deponującymi) na Platformie są
Użytkownicy zalogowani.
3. Deponowanie w Platformie jest realizowane poprzez osobiste Konto potwierdzone
zgodnie z wymaganiami Infrastruktury.
4. Deponujący udostępniają na Platformie Zasoby nieodpłatnie, udzielając jednej z

otwartych licencji wybieranej w trakcie deponowania. Lista licencji możliwych do
wyboru przez Deponującego znajduje się w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.
5. Platforma umożliwia ustalenie zasad dostępu, w tym warunków dalszego
wykorzystania Zasobu deponowanego przez Deponującego i przetwarzanego na
Platformie. Z chwilą zgłoszenia Zasobu do udostępnienia Deponujący zgadza się na
publiczne udostępnienie Zasobu, czyli dostęp będzie możliwy dla wszystkich
Użytkowników korzystających z Platformy. Za właściwe określenie charakteru danych
umieszczanych na Platformie odpowiedzialność ponosi Organizacja i jej Deponujący.
6. Zakazane jest dostarczanie treści sprzecznych z dobrymi obyczajami, a w tym
godzących w zasady rzetelności naukowej.
7. Deponujący ma obowiązek stworzenia opisu bibliograficznego deponowanego zasobu
(metadanych). Dostęp do opisu jest nieograniczony.
8. Proces deponowania zasobu w Platformie AZON, może obejmować korektę i/lub
weryfikację opisu zasobu (metadanych) wykonywaną przez wyznaczonego przez
Organizację Redaktora/Recenzenta.
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9. Deponujący ponosi pełną odpowiedzialność za zamieszczone Zasoby i odpowiada
również za ewentualne naruszenia praw autorskich i majątkowych osób trzecich.
10. Deponujący, odpowiada za Zasoby i towarzyszące im dane umieszczane w Platformie
(w szczególności te dane, które mogą być uznane za dane podlegające szczególnej
ochronie np. dane osobowe lub informacje niejawne).
11. Zasoby naruszające niniejszy Regulamin mogą być usunięte przez Dostawcę Platformy
bez zgody Deponującego lub Autora. Zapis ten dotyczy m.in. tych Zasobów, w stosunku
do których zostało zgłoszone naruszenie praw autorskich.

§4 Zobowiązania i prawa Dostawcy
1. Nad prawidłowym działaniem Platformy czuwa Dostawca.
2. Dostawca zobowiązuje się do:
a) dołożenia wszelkich starań aby Platforma działała efektywnie i bezawaryjnie;
b) dołożenia uzasadnionych starań w celu zapewnienia możliwości korzystania z
Platformy przez 24h na dobę i 7 dni w tygodniu;
c) informowania Użytkownika o możliwych ograniczeniach w dostępie do
Platformy na czas przeprowadzania planowanych niezbędnych prac
konserwacyjnych z minimum 24-godzinnym wyprzedzeniem.
3. Dostawca ma prawo:
a) do weryfikacji poprawności danych podanych przez Użytkownika. W
przypadku wykrycia nieprawidłowości, Dostawca zastrzega sobie możliwość:
zablokowania procesu tworzenia Konta, wezwania Użytkownika do
natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości, zablokowania Konta do
wyjaśnienia sprawy lub usunięcia Konta.
b) czasowo zablokować dostęp do Konta, w przypadku uzyskania uzasadnionego
podejrzenia naruszenia zasad korzystania z Platformy lub korzystania z
Platformy przez niepowołane osoby, lub gdy działania Użytkownika
zalogowanego stanowią zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania
Platformy;
c) usunąć konto Użytkownika zalogowanego w przypadku, gdy utracił on prawo
do korzystania z Platformy;
d) informować Organizację
Użytkowników;

o

naruszeniach

dokonywanych

przez

jej
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e) do dokonywania aktualizacji udostępnianego oprogramowania realizującego
Platformę, jak również oprogramowania zarządzającego Infrastrukturą;
f) zmiany przydzielonych uprawnień (zmiany profili Użytkowników
zalogowanych), o ile wymagać tego może zachowanie ogólnej wydajności
Platformy;
g) do wysyłania na podany przez Użytkownika adres e-mail informacji
wynikających z funkcjonowania Platformy;
h) dokonywania zmian w Regulaminie w każdym czasie, przy czym zmiany w
Regulaminie będą publikowane na stronie Platformy AZON w formie, która
umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie – jednocześnie Dostawca
nie ma obowiązku informowania Użytkowników o wprowadzanych zmianach
do Regulaminu w inny sposób.
4. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane awarią sprzętu, utratą
danych wskutek ich usunięcia po zakończeniu świadczenia dostępu do Platformy lub
działaniem siły wyższej lub osób trzecich, a w szczególności straty wywołane błędem
Użytkownika oraz niezastosowaniem się do zasad określonych w dokumentacji
Platformy oraz zaleceń Dostawcy.
5. Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym za
utracone korzyści) powstałe w wyniku skorzystania z Platformy. W szczególności nie
ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane utratą danych
Użytkownika.
6. Dostawca nie gwarantuje stałej dostępności infrastruktury. Gwarancje jakości usług
obowiązują jedynie w przypadku podpisania dodatkowej umowy o świadczenie usług z
warunkami ich dostarczania.
7. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:
a) niewłaściwego przetwarzania przez Użytkowników danych podlegających
szczególnej ochronie, np. danych osobowych lub informacji poufnych czy
informacji niejawnych.
b) popełnionych przez Użytkowników czynów niedozwolonych tj. sprzecznych z
prawem lub zasadami współżycia społecznego. Użytkownik, lub Użytkownicy,
którzy wyrządzili szkodę z tego tytułu zobowiązani są do jej naprawienia bez
udziału Dostawcy.
c) wykorzystania przez
przeznaczeniem.

Użytkowników

Platformy

niezgodnie

z

jej
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d) nieuprawnionego udostępnienia przez Użytkowników na Platformie Zasobów
lub innych informacji chronionych lub będących cudzą własnością.
e) nieuprawnionego wykorzystania udostępnionych
Deponującego Zasobów lub innych informacji.

w

Platformie

przez

8. Dostawca:
a) ma obowiązek usunąć materiały, jeśli domaga się tego osoba trzecia, która
uprawdopodobniła, iż przysługują jej w tym zakresie prawa;
b) nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zawarte w materiałach
zamieszczonych w Platformie, za bezpośrednie lub pośrednie szkody
spowodowane przez Użytkowników w wyniku działań związanych z dostępem,
użyciem lub pobieraniem materiałów z Platformy i ich dalszą eksploatacją oraz
spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem materiałów;
c) nie odpowiada za inne okoliczności od niego niezależne.
9. Dostawca może:
a) rozpowszechniać kopie Zasobów w formie elektronicznej w Platformie;
b) przechowywać w formie elektronicznej, przetwarzać lub kopiować
zdeponowane Zasoby w celu ich zabezpieczenia;
c) włączać metadane Zasobu do publicznie dostępnych katalogów, baz danych.
10. Dostawca zachowuje prawo do usunięcia Zasobu, gdy narusza on prawa własności
intelektualnej i jednocześnie nie ponosi odpowiedzialności za ich naruszenie przez
Deponującego lub innych praw związanych ze zdeponowaniem Zasobu na Platformie.

§6 Postanowienia końcowe
1. Wszelkie informacje gromadzone o Użytkowniku, w tym również dane rejestracyjne,

są wykorzystywane wyłącznie w celach administracyjnych, operacyjnych,
monitorowania, raportowania oraz bezpieczeństwa. Informacje te mogą być
udostępnione zarządcom Infrastruktury, z której korzysta użytkownik, do użytku
wyłącznie w powyżej wymienionych celach.
2. W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszym Regulaminie, mają
zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.
3. Wszelkie spory, dotyczące korzystania z Platformy, których nie uda się rozstrzygnąć,
Strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie. W przypadku braku jednomyślności
dla rozstrzygnięcia sporu, spór zostanie poddany właściwemu dla sporu i dla siedziby
Dostawcy Sądowi.
4. Dostawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w

przypadku zmiany przepisów prawa lub w celu usprawnienia działania Platformy, a
także w celu poprawy ochrony praw Użytkowników i zapobiegania nadużyciom.
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5. Postanowienia Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Dostawcę,
nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie zasobynauki.pl.
6. Regulamin obowiązuje od dnia 28.01.2019 r.

§7 Załączniki
1. Polityka prywatności Atlasu Zasobów Otwartej Nauki.
2. Lista licencji Atlasu Zasobów Otwartej Nauki.
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Polityka prywatności
Atlas Zasobów Otwartej Nauki
§1 Definicja pojęć
Następujące zwroty i terminy użyte w niniejszej Polityce oznaczają:
1. Autor – 1) twórca dzieła literackiego lub naukowego, dzieła sztuki, wynalazku, projektu
itp.; 2) inicjator jakiegoś przedsięwzięcia; 3) wykonawca jakiejś czynności.
2. Administrator – przedstawiciel Dostawcy uprawniony do kontaktów z Użytkownikiem
w imieniu Dostawcy.
3. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania osoby fizycznej.
4. Deponujący – Użytkownik uprawniony do zdeponowania/umieszczenia Zasobu
w Platformie.
5. Dostawca – Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław,
NIP: 896-000-58-51, REGON: 000001614.
6. Hasło – ciąg znaków ustalanych w celu zagwarantowania autoryzowanego dostępu do
usług.
7. Identyfikator – ciąg znaków służących do identyfikacji Użytkownika w Platformie.
8. Infrastruktura – jest zbiorem sprzętu teleinformatycznego i usług udostępnionych
Organizacji i Użytkownikom.
9. Konto – identyfikator, hasło oraz profil określający uprawnienia do korzystania
z Platformy, zdefiniowane w Infrastrukturze.
10. Organizacja – instytucja będąca Beneficjentem i/lub Partnerem projektu „Aktywna
Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl”, tj. Politechnika Wrocławska, Uniwersytet
Przyrodniczy we Wrocławiu, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu,
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Instytut Badań
Systemowych PAN w Warszawie.
11. Platforma, Platforma AZON, AZON, Atlas, Atlas Zasobów Otwartej Nauki – system
informatyczny opracowany w Projekcie działający na Infrastrukturze Dostawcy mający
na celu gromadzenie i udostępnienie zasobów nauki Organizacji uczestniczących w
Projekcie.
12. Polityka Prywatności – niniejszy dokument.
13. Projekt – „Aktywna Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl” (nr wniosku
POPC.02.03.01-00-0010/16) dofinansowanego w ramach Działania 2.3 „Cyfrowa
dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe
udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów
nauki” (typ II: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki) Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa.
14. Regulamin – regulamin AZON.
15. Rejestracja – proces wprowadzania do Infrastruktury danych o Organizacji
i Użytkowniku.
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16. Redaktor, Recenzent – Użytkownik uprawniony do nanoszenia zmian lub zgłaszania
uwag do Zasobów zgłaszanych przez Deponującego należącego do danej Organizacji.
17. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE.
18. Usługa – usługa realizowana i świadczona przez Dostawcę na jego Infrastrukturze
w ramach projektu, niezbędna do prawidłowego działania Platformy.
19. Ustawa – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.
U.2004.96.959 z późn. zm.).
20. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Platformy.
21. Zasoby – dowolny obiekt deponowany i udostępniany w Platformie, np. tekst, grafika,
nagranie audio i wideo, animacja, kod źródłowy, baza danych i inne materiały naukowe,
dydaktyczne oraz inne związane z działalnością naukowo-badawczą oraz kulturą
akademicką i studencką.
22. Zgłaszający – tożsame z Deponujący.

§2 Administrowanie i ochrona danych osobowych
1. Administratorami danych osobowych zawartych w Platformie są:
a) Politechnika Wrocławska , Wybrzeże Wyspiańskiego 27 50-370 Wrocław
NIP: 896-000-58-51, REGON: 000001614. Administratora reprezentują
Rektor i Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju.
Kontakt z przedstawicielami Administratora możliwy jest w szczególności
przy pomocy formularza i danych umieszczonych na stronie
pwr.edu.pl/kontakt.
b) Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 25
50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54, REGON: 000001867. Administrator
Danych, czyli Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, reprezentowany przez
Rektora, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i środki
przetwarzania danych osobowych.
Kontakt z Administratorem możliwy jest za pomocą formularza i danych
umieszczonych na stronie www.upwr.edu.pl/inne/101/kontakt.html.
c) Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, wyb. Ludwika
Pasteura 1, 50-367 Wrocław NIP 896-000-57-79 REGON: 000288981
Administratora reprezentuje Rektor.
Kontakt z przedstawicielem Administratora możliwy jest za pomocą danych
umieszczonych na stronie www.umed.wroc.pl/kontakt.
d) Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. Ignacego
Jana Paderewskiego 35 51-612 Wrocław NIP: 896-00-07-519 Regon:
000327860. Administratora reprezentuje Maciej Suboczewski.
Kontakt z przedstawicielem Administratora możliwy jest za pomocą danych
umieszczonych na stronie http://awf.wroc.pl/pl/article/974/128/Kontakt/
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e) Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, ul. Newelska 6,
01-447 Warszawa, NIP: 525-000-86-08, Regon: 000686434. Administratora
reprezentuje mgr inż. Michał Tuz.
Kontakt z przedstawicielem Administratora możliwy jest za pomocą danych
umieszczonych na stronie
http://www.ibspan.waw.pl/kategorie/kontakt_i_dojazd.
2. Administratorzy wyznaczyli osoby pełniące zadania Inspektora Ochrony Danych
Osobowych. Siedziba IOD jest taka sama jak siedziba Administratora. Z IOD można
się kontaktować poprzez adresy e-mail poszczególnych podmiotów:
a) Politechnika Wrocławska: IOD@pwr.edu.pl,
b) Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu: iod@upwr.edu.pl,
c) Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we
Wrocławiu: IOD@umed.wroc.pl,
d) Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu: IOD@awf.wroc.pl,
e) Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk: iod@ibspan.waw.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz
w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Dostawcę do przetwarzania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej
pomiędzy stronami umowy.
4. Dostawca zapewnia każdemu Użytkownikowi ochronę danych osobowych
zgromadzonych w celu korzystania z Platformy w sposób zgodny z RODO oraz
niniejszą Polityką, stanowiącą część Regulaminu Platformy.

§3 Informacje zbierane przez Dostawcę
1. W trakcie rejestracji na Platformie Dostawca może zażądać od Użytkownika podania
danych osobowych, takich jak:
a) Imię i nazwisko,
b) Tytuł naukowy,
c) Nazwa organizacji użytkownika (miejsce pracy),
d) Numer OPI użytkownika (identyfikator użytkownika w bazie Nauka Polska),
e) Bezpośredni nr telefonu,
f) Adres poczty elektronicznej.
2. Dodatkowo Dostawca będzie zbierać dane charakteryzujące sposób korzystania przez
Użytkownika z Platformy:
a) Adres IP komputera Użytkownika,
b) Rodzaj przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta, inne informacje
transmitowane protokołem HTTP.

§4 Cel i zakres przetwarzania i udostępniania informacji
1. Wszelkie informacje gromadzone o Użytkowniku, w tym również dane rejestracyjne,
są wykorzystywane wyłącznie w celach administracyjnych, operacyjnych,
monitorowania, raportowania oraz bezpieczeństwa. Informacje te mogą być
udostępnione zarządcom Infrastruktury, z której korzysta użytkownik, do użytku
wyłącznie w powyżej wymienionych celach.
2. Przez rejestrację na Platformie Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, utrwalanie,
przechowywanie, kopiowanie, anonimizację, pseudonimizację, udostępnianie
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i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Dostawcę w zakresie niezbędnym
do prawidłowego świadczenia usług Platformy, oraz w ww. celach.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek konieczny do
rejestracji i deponowania Zasobów na Platformie.
4. Dostawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji podanych podczas rejestracji przez
Użytkownika danych, lecz nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki podania
nieprawdziwych danych osobowych przez Użytkownika.

§5 Zarządzanie informacją
1. Użytkownik może zweryfikować przetwarzane dane osobowe oraz źródło ich
pozyskania przez Dostawcę w serwisie https://rejestracja.e-science.pl/.
2. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Dostawcy uzupełnienia, uaktualnienia,
oraz usunięcia danych osobowych, poprzez formularz edycji profilu na
stronie
https://rejestracja.e-science.pl/ lub kontakt e-mailowy na adres:
kontakt@azon.e-science.pl
3. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane od momentu założenia konta do
maksymalnie 90-ciu dni od momentu usunięcia konta, chyba że inne przepisy nakładają
na Dostawcę obowiązek ich dłuższego przechowywania.
4. Użytkownik może wnieść skargę do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem
danych osobowych niezgodnym z RODO.

§6 Pliki Cookie
1. W celu lepszego dostosowania Platformy do potrzeb użytkowników wykorzystywane
są pliki cookie.
2. Pliki cookie służą do identyfikacji zalogowanego użytkownika Platformy na podstawie
aktywnej sesji. Zawartość plików cookie nie pozwala na identyfikację użytkownika
poza Platformą AZON.
3. Pliki cookie przechowywane są w celu:
a) Dostosowania ustawień Platformy do potrzeb Użytkownika;
b) Weryfikacji sesji użytkownika po zalogowaniu, dzięki czemu użytkownik nie
musi przechodzić procesu logowania za każdym razem, gdy stara się
skorzystać z serwisu w pewnym przedziale czasowym.
c) Tworzenia statystyk wykorzystania poszczególnych podstron serwisu.
d) Identyfikacji sposobu poruszania się po serwisie.

§7 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy dokument stanowi integralną część Regulaminu Atlasu Zasobów Otwartej
Nauki i nie może być interpretowany oddzielnie.
2. Postanowienia Polityki wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Dostawcę, nie
krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronach Platformy (zasobynauki.pl).
3. Polityka prywatności obowiązuje od dnia 28.01.2019 r.
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Regulamin Atlasu Zasobów Otwartej Nauki
§1 Definicja pojęć
Następujące zwroty i terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
1. Autor – 1) twórca dzieła literackiego lub naukowego, dzieła sztuki, wynalazku, projektu
itp.; 2) inicjator jakiegoś przedsięwzięcia; 3) wykonawca jakiejś czynności.
2. Administrator – przedstawiciel Dostawcy uprawniony do kontaktów z Użytkownikiem
w imieniu Dostawcy.
3. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania osoby fizycznej.
4. Deponujący – Użytkownik uprawniony do zdeponowania/umieszczenia Zasobu w
Platformie.
5. Dostawca – Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław,
NIP: 896-000-58-51, REGON: 000001614.
6. Hasło – ciąg znaków ustalanych w celu zagwarantowania autoryzowanego dostępu do
usług.
7. Identyfikator – ciąg znaków służących do identyfikacji Użytkownika.
8. Infrastruktura – jest zbiorem sprzętu teleinformatycznego i usług udostępnionych
Organizacji i Użytkownikom.
9. Konto – identyfikator, hasło oraz profil określający uprawnienia do korzystania z
Platformy, zdefiniowane w Infrastrukturze.
10. Organizacja – instytucja będąca Beneficjentem i/lub Partnerem projektu „Aktywna
Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl”, tj. Politechnika Wrocławska, Uniwersytet
Przyrodniczy we Wrocławiu, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu,
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Instytut Badań
Systemowych PAN w Warszawie.
11. Polityka prywatności - załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszego
Regulaminu.
12. Platforma, Platforma AZON, AZON, Atlas, Atlas Zasobów Otwartej Nauki – system
informatyczny opracowany w Projekcie działający na Infrastrukturze Dostawcy mający
na celu zgromadzenie i udostępnienie zasobów nauki Organizacji uczestniczących w
Projekcie.
13. Projekt – „Aktywna Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl” (nr wniosku
POPC.02.03.01-00-0010/16) dofinansowanego w ramach Działania 2.3 „Cyfrowa
dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe
udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów
nauki” (typ II: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki) Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa.
14. Regulamin – niniejszy regulamin.
15. Rejestracja – proces wprowadzania do Infrastruktury danych o Organizacji i
Użytkowniku.
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16. Redaktor, Recenzent – Użytkownik uprawniony do nanoszenia zmian lub zgłaszania
uwag do Zasobów zgłaszanych przez Deponującego należącego do danej Organizacji.
17. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE.Ustawa - ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia
18 lipca 2002 r. (Dz. U.2004.96.959 z późn. zm.).
18. Usługa – usługa realizowana i świadczona przez Dostawcę na jego Infrastrukturze w
ramach projektu, niezbędna do prawidłowego działania Platformy.
19. Ustawa – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.
U.2004.96.959 z późn. zm.).
20. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Platformy.
21. Zasoby – dowolny obiekt deponowany i udostępniany w Platformie, np. tekst, grafika,
nagranie audio i wideo, animacja, kod źródłowy, baza danych i inne materiały naukowe,
dydaktyczne oraz inne związane z działalnością naukowo-badawczą oraz kulturą
akademicką i studencką.
22. Zgłaszający – tożsame z Deponujący.

§2 Wprowadzenie
1. Niniejszy regulamin oraz załączniki określają zasady i warunki korzystania z Platformy
powstałej w ramach Projektu.
2. Korzystanie z Platformy jest jednoznaczne z zapoznaniem się z treścią Regulaminu oraz
załączników i z akceptacją jego wszystkich postanowień. Brak zgody na którekolwiek
z postanowień Regulaminu wyklucza korzystanie z Platformy.
3. Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

§3 Zobowiązania i prawa Użytkowników
1. Użytkownikiem Platformy AZON może być każda osoba posiadająca dostęp do sieci
Internet.
2. Wyróżnia się dwa rodzaje Użytkowników Platformy:
a) Użytkownik zalogowany – osoba, która jest studentem, doktorantem lub
pracownikiem jednej z Organizacji oraz przeszła proces rejestracji w Platformie
i posiada aktywne Konto.
b) Użytkownik niezalogowany – każda osoba zainteresowana przeglądaniem i
korzystaniem z zasobów umieszczonych na Platformie, nie posiadająca
aktywnego Konta.
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3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Platformy zgodnie z Regulaminem,
dokumentacją oraz warunkami licencyjnymi.
4. Użytkownik nie może wykorzystywać Zasobów dostępnych na Platformie w sposób

inny niż zgodny z postanowieniami licencji, na której Zasób został udostępniony. Przy
każdym Zasobie określona jest licencja i każdy Użytkownik zobowiązany jest do
zapoznania się z jej treścią przed wykorzystaniem Zasobu oraz do przestrzegania jej
zapisów. Wykorzystanie Zasobu w sposób inny niż określony w licencji, każdorazowo
wymaga pisemnej zgody właściciela praw autorskich.
5. Użytkownik nie może podejmować żadnych działań zakłócających korzystanie z
Platformy innym Użytkownikom, a także mających na celu uzyskanie nieuprawnionego
dostępu, przejęciu kontroli czy zniszczenia Zasobów;
6. Użytkownik zalogowany:
a) jest zobowiązany do należytego zabezpieczenia swojego Konta oraz innych
danych służących do autoryzacji przed niepowołanym dostępem m.in. przez
stosowanie trudnych do odgadnięcia haseł, odpowiednich praw dostępu oraz
szyfrowania;
b) nie może przenosić praw do Konta na osoby trzecie i udostępniać je osobom
trzecim;
c) nie może zamieszczać danych zawierających niebezpieczne programy, wirusy,
itp. oraz innych kodów lub instrukcji mogących spowodować nieprawidłowości
w działaniu Platformy, jej uszkodzenie lub jakąkolwiek modyfikację danych, do
których Użytkownikowi zalogowanemu nie udzielono dostępu;
d) ma obowiązek niezwłocznej aktualizacji danych zawartych w formularzu
rejestracyjnym w przypadku ich zmiany, a także zaprzestania korzystania z
Platformy w przypadku utraty statusu osoby uprawnionej;
e) ma obowiązek zadbania, aby dane przez niego deponowane i przechowywane
na Platformie nie naruszały ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
a także praw osób trzecich, w szczególności zakazane jest przechowywanie
danych zawierających treści obraźliwe, pornograficzne, naruszające dobra
osobiste osób trzecich (w tym treści zniesławiające lub znieważające), a także
zawierających inne treści, których posiadanie lub rozpowszechnianie może
narazić na odpowiedzialność karną;
7. Użytkownik zalogowany może korzystać z Platformy zgodnie z profilem swojego
Konta.
8. Użytkownik zalogowany ma prawo:
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a) wnioskować o zmiany w profilu swojego Konta, w tym uprawnień do Platformy;
b) zgłosić awarię w przypadku stwierdzenia, iż Platforma działa w sposób
nieprawidłowy. Zgłoszenia można dokonać w formie elektronicznej za
pośrednictwem poczty e-mail kontakt@azon.e-science.pl.
9. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody spowodowane

nieprzestrzeganiem zasad korzystania z Platformy. W przypadku stwierdzenia
nieprawidłowości wynikających z nieprzestrzegania postanowień niniejszego
Regulaminu, Dostawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania Platformy
wobec Użytkownika bez wcześniejszego powiadomienia.

§5 Deponowanie na Platformie AZON
1. Deponowanie oraz udostępnianie zasobów odbywa się on-line za pośrednictwem
serwisu internetowego będącego częścią Platformy: https://deponuj.azon.e-science.pl
2. Osobami uprawnionymi do deponowania zasobów (Deponującymi) na Platformie są
Użytkownicy zalogowani.
3. Deponowanie w Platformie jest realizowane poprzez osobiste Konto potwierdzone
zgodnie z wymaganiami Infrastruktury.
4. Deponujący udostępniają na Platformie Zasoby nieodpłatnie, udzielając jednej z

otwartych licencji wybieranej w trakcie deponowania. Lista licencji możliwych do
wyboru przez Deponującego znajduje się w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.
5. Platforma umożliwia ustalenie zasad dostępu, w tym warunków dalszego
wykorzystania Zasobu deponowanego przez Deponującego i przetwarzanego na
Platformie. Z chwilą zgłoszenia Zasobu do udostępnienia Deponujący zgadza się na
publiczne udostępnienie Zasobu, czyli dostęp będzie możliwy dla wszystkich
Użytkowników korzystających z Platformy. Za właściwe określenie charakteru danych
umieszczanych na Platformie odpowiedzialność ponosi Organizacja i jej Deponujący.
6. Zakazane jest dostarczanie treści sprzecznych z dobrymi obyczajami, a w tym
godzących w zasady rzetelności naukowej.
7. Deponujący ma obowiązek stworzenia opisu bibliograficznego deponowanego zasobu
(metadanych). Dostęp do opisu jest nieograniczony.
8. Proces deponowania zasobu w Platformie AZON, może obejmować korektę i/lub
weryfikację opisu zasobu (metadanych) wykonywaną przez wyznaczonego przez
Organizację Redaktora/Recenzenta.
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9. Deponujący ponosi pełną odpowiedzialność za zamieszczone Zasoby i odpowiada
również za ewentualne naruszenia praw autorskich i majątkowych osób trzecich.
10. Deponujący, odpowiada za Zasoby i towarzyszące im dane umieszczane w Platformie
(w szczególności te dane, które mogą być uznane za dane podlegające szczególnej
ochronie np. dane osobowe lub informacje niejawne).
11. Zasoby naruszające niniejszy Regulamin mogą być usunięte przez Dostawcę Platformy
bez zgody Deponującego lub Autora. Zapis ten dotyczy m.in. tych Zasobów, w stosunku
do których zostało zgłoszone naruszenie praw autorskich.

§4 Zobowiązania i prawa Dostawcy
1. Nad prawidłowym działaniem Platformy czuwa Dostawca.
2. Dostawca zobowiązuje się do:
a) dołożenia wszelkich starań aby Platforma działała efektywnie i bezawaryjnie;
b) dołożenia uzasadnionych starań w celu zapewnienia możliwości korzystania z
Platformy przez 24h na dobę i 7 dni w tygodniu;
c) informowania Użytkownika o możliwych ograniczeniach w dostępie do
Platformy na czas przeprowadzania planowanych niezbędnych prac
konserwacyjnych z minimum 24-godzinnym wyprzedzeniem.
3. Dostawca ma prawo:
a) do weryfikacji poprawności danych podanych przez Użytkownika. W
przypadku wykrycia nieprawidłowości, Dostawca zastrzega sobie możliwość:
zablokowania procesu tworzenia Konta, wezwania Użytkownika do
natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości, zablokowania Konta do
wyjaśnienia sprawy lub usunięcia Konta.
b) czasowo zablokować dostęp do Konta, w przypadku uzyskania uzasadnionego
podejrzenia naruszenia zasad korzystania z Platformy lub korzystania z
Platformy przez niepowołane osoby, lub gdy działania Użytkownika
zalogowanego stanowią zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania
Platformy;
c) usunąć konto Użytkownika zalogowanego w przypadku, gdy utracił on prawo
do korzystania z Platformy;
d) informować Organizację
Użytkowników;

o
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e) do dokonywania aktualizacji udostępnianego oprogramowania realizującego
Platformę, jak również oprogramowania zarządzającego Infrastrukturą;
f) zmiany przydzielonych uprawnień (zmiany profili Użytkowników
zalogowanych), o ile wymagać tego może zachowanie ogólnej wydajności
Platformy;
g) do wysyłania na podany przez Użytkownika adres e-mail informacji
wynikających z funkcjonowania Platformy;
h) dokonywania zmian w Regulaminie w każdym czasie, przy czym zmiany w
Regulaminie będą publikowane na stronie Platformy AZON w formie, która
umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie – jednocześnie Dostawca
nie ma obowiązku informowania Użytkowników o wprowadzanych zmianach
do Regulaminu w inny sposób.
4. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane awarią sprzętu, utratą
danych wskutek ich usunięcia po zakończeniu świadczenia dostępu do Platformy lub
działaniem siły wyższej lub osób trzecich, a w szczególności straty wywołane błędem
Użytkownika oraz niezastosowaniem się do zasad określonych w dokumentacji
Platformy oraz zaleceń Dostawcy.
5. Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym za
utracone korzyści) powstałe w wyniku skorzystania z Platformy. W szczególności nie
ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane utratą danych
Użytkownika.
6. Dostawca nie gwarantuje stałej dostępności infrastruktury. Gwarancje jakości usług
obowiązują jedynie w przypadku podpisania dodatkowej umowy o świadczenie usług z
warunkami ich dostarczania.
7. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:
a) niewłaściwego przetwarzania przez Użytkowników danych podlegających
szczególnej ochronie, np. danych osobowych lub informacji poufnych czy
informacji niejawnych.
b) popełnionych przez Użytkowników czynów niedozwolonych tj. sprzecznych z
prawem lub zasadami współżycia społecznego. Użytkownik, lub Użytkownicy,
którzy wyrządzili szkodę z tego tytułu zobowiązani są do jej naprawienia bez
udziału Dostawcy.
c) wykorzystania przez
przeznaczeniem.
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d) nieuprawnionego udostępnienia przez Użytkowników na Platformie Zasobów
lub innych informacji chronionych lub będących cudzą własnością.
e) nieuprawnionego wykorzystania udostępnionych
Deponującego Zasobów lub innych informacji.

w

Platformie

przez

8. Dostawca:
a) ma obowiązek usunąć materiały, jeśli domaga się tego osoba trzecia, która
uprawdopodobniła, iż przysługują jej w tym zakresie prawa;
b) nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zawarte w materiałach
zamieszczonych w Platformie, za bezpośrednie lub pośrednie szkody
spowodowane przez Użytkowników w wyniku działań związanych z dostępem,
użyciem lub pobieraniem materiałów z Platformy i ich dalszą eksploatacją oraz
spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem materiałów;
c) nie odpowiada za inne okoliczności od niego niezależne.
9. Dostawca może:
a) rozpowszechniać kopie Zasobów w formie elektronicznej w Platformie;
b) przechowywać w formie elektronicznej, przetwarzać lub kopiować
zdeponowane Zasoby w celu ich zabezpieczenia;
c) włączać metadane Zasobu do publicznie dostępnych katalogów, baz danych.
10. Dostawca zachowuje prawo do usunięcia Zasobu, gdy narusza on prawa własności
intelektualnej i jednocześnie nie ponosi odpowiedzialności za ich naruszenie przez
Deponującego lub innych praw związanych ze zdeponowaniem Zasobu na Platformie.

§6 Postanowienia końcowe
1. Wszelkie informacje gromadzone o Użytkowniku, w tym również dane rejestracyjne,

są wykorzystywane wyłącznie w celach administracyjnych, operacyjnych,
monitorowania, raportowania oraz bezpieczeństwa. Informacje te mogą być
udostępnione zarządcom Infrastruktury, z której korzysta użytkownik, do użytku
wyłącznie w powyżej wymienionych celach.
2. W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszym Regulaminie, mają
zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.
3. Wszelkie spory, dotyczące korzystania z Platformy, których nie uda się rozstrzygnąć,
Strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie. W przypadku braku jednomyślności
dla rozstrzygnięcia sporu, spór zostanie poddany właściwemu dla sporu i dla siedziby
Dostawcy Sądowi.
4. Dostawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w

przypadku zmiany przepisów prawa lub w celu usprawnienia działania Platformy, a
także w celu poprawy ochrony praw Użytkowników i zapobiegania nadużyciom.
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5. Postanowienia Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Dostawcę,
nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie zasobynauki.pl.
6. Regulamin obowiązuje od dnia 28.01.2019 r.

§7 Załączniki
1. Polityka prywatności Atlasu Zasobów Otwartej Nauki.
2. Lista licencji Atlasu Zasobów Otwartej Nauki.
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