REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług przez Fundację Scientia
Thorunensia, adres: ul. Juliana Fałata 76/18, 87-100 Toruń, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji
Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod
numerami KRS: 0000774901, NIP: 9562347357, REGON: 382740695 za pośrednictwem Serwisu Internetowego
funkcjonującego na stronie internetowej https://www.edoktorant.pl (zwanej dalej: „Serwisem Internetowym”) oraz
określa zasady i warunki świadczenia przez Fundację Scientia Thorunensia usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.
Warunkiem skorzystania z usług i prawidłowego korzystania z oferty Serwisu Internetowego jest zapoznanie się i
przestrzeganie niniejszego Regulaminu.

Kontakt z Usługodawcą możliwy jest za pośrednictwem:
1)
poczty elektronicznej na adres scientia.thorunensia@gmail.com
2)
pisemnie na adres: Fundacja Scientia Thorunensia, ul. Juliana Fałata 76/18, 87-100 Toruń.

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

2.

3.

Regulamin niniejszy oparty jest na przepisach wynikających z:
¾

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny,

¾

ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,

¾
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej https://www.edoktorant.pl, co zapewnia
możliwość zapoznania się z jego treścią przed skorzystaniem lub zarejestrowaniem się na stronie internetowej
https://www.edoktorant.pl. Regulamin udostępniany jest także w formie pliku .PDF, który umożliwia jego
pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

Usługodawca

–

podmiot zarządzający i prowadzący Serwis Internetowy, którym jest Fundacja

Scientia Thorunensia, adres: ul. Juliana Fałata 76/18, 87-100 Toruń, wpisana do Rejestru
Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz
Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerami KRS:
0000774901, NIP: 9562347357, REGON: 382740695,
Użytkownik

Konto
Użytkownika

–
każdy podmiot – 1) osoba fizyczna, 2) prawna bądź 3) jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca
we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową – korzystająca z Serwisu
Internetowego;
–
oznaczony indywidualnym Hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów
w systemie teleinformatycznym utworzony po dokonanej przez Użytkownika Rejestracji,

Hasło

Rejestracja

Trwały Nośnik

służący do korzystania z usług dostępnych w Serwisie Internetowym, udostępniony
Użytkownikowi na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
–
ciąg znaków (liter, cyfr, znaków specjalnych) ustalonych przez Użytkowników
podczas Rejestracji w Serwisie Internetowym stanowiący wraz z adresem poczty
elektronicznej stanowią dane niezbędne do logowania do Konta Użytkownika w Serwisie
Internetowym, wykorzystywane w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika;
–
czynność faktyczna dokonana w sposób określony w Regulaminie i polegająca na
dobrowolnym podaniu przez Użytkownika danych wymaganych w formularzu
rejestracyjnym, wymagana do utworzenia Konta Użytkownika oraz korzystania przez
Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego;
–
oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Użytkownikowi lub Usługodawcy
przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający
dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje
służą, który pozwala na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej
postaci;

Regulamin
Serwis

–
–

niniejszy Regulamin;
oznacza stronę internetową działającą pod adresem https://www.edoktorant.pl;

Internetowy
Umowa

–

oznacza zawartą między Użytkownikiem a Usługodawcą umowę o świadczenie

usług o świadczenie usług drogą elektroniczną;
Biuro Obsługi
–
punkt
udzielający
informacji
Użytkownikom.
Kontakt
Użytkownika
z Biurem Obsługi Użytkownika możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej w
dni
robocze
w
godz.
09:00-17:00.
adres
poczty
elektronicznej:
scientia.thorunensia@gmail.com;
Newsletter
– oznacza informacje w formie listu elektronicznego wysyłane na adres poczty
elektronicznej Użytkownika, który wyraził zgodę na jego przesyłanie oraz podał adres
poczty elektronicznej, zawierający treści informacyjne o nowych artykułach, grantach,
konferencjach, ofertach stażowych, ogłoszeniach oraz innych informacjach o działaniu
Serwisu Internetowego. Newsletter może także zawierać treści promocyjne np. promocje
grantów konkursów i innych wydarzeń, usług i produktów dostępnych w Serwisie
Internetowym oraz treści reklamowe związane z działalnością Fundacji Scientia
Thorunensia oraz jej partnerów i patronów;
4.
Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej
do jego nazwy, domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych w Serwisie
Internetowym (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych w Serwisie Internetowym w celach
prezentacji artykułów, grantów, konferencji, ofert stażowych, ogłoszeń, innych informacji oraz partnerów i
patronów, do których prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Fundacji Scientia Thorunensia
i podlegają ochronie prawnej, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny
5.

z niniejszym Regulaminem oraz za zgodą Fundacji Scientia Thorunensia wyrażoną na piśmie.
Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla
użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów

6.

7.

operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne
umożliwiające korzystanie ze strony Serwisu Internetowego to:
1)
przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub Firefox 34 lub
Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript oraz CSS,
2)
włączona obsługa plików typu „cookies”,
3)
włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up),
4)
łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s,
5)
system operacyjny Microsoft Windows XP, 7, Vista, 10 lub nowszy,
Strona Serwisu Internetowego jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x769 pikseli.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niekompatybilność Serwisu Internetowego z końcowym
sprzętem i oprogramowaniem Użytkownika lub z jego łączem internetowym, a także za trudności techniczne
– w tym błędy i niepowodzenia w łączeniu się z Serwisem Internetowym – które leżą po stronie Użytkownika.
Usługodawca podejmuje na bieżąco działania w celu poprawy funkcjonowania Serwisu Internetowego, jednak
zastrzega, iż możliwe jest pojawienie się błędów oraz problemów technicznych w korzystaniu z niego. W
przypadku wystąpienia takiej sytuacji. Użytkownik powinien zgłosić to Usługodawcy poprzez kontakt z
Biurem Obsługi Użytkownika. Usługodawca zobowiązuje się niezwłocznie podjąć próbę przywrócenia
właściwego funkcjonowania Serwisu Internetowego.

8.

9.

10.
11.

12.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia działania Serwisu Internetowego na czas niezbędny do
dokonywania niezbędnych prac technicznych. O wyłączeniu działania Serwisu Internetowego Użytkownik
jest informowany po wejściu na stronę https://www.edoktorant.pl.
Usługodawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Użytkowników ze strony
Serwisu Internetowego, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego
Użytkownika. Stosowanie plików „cookies” ma na celu umożliwienie poprawnego działania strony Serwisu
Internetowego na urządzeniach końcowych Użytkowników. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm
„cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego.
Usługodawca zastrzega, iż wyłączenie przez Użytkownika mechanizmu „cookies” może wpłynąć negatywnie
na korzystanie ze strony Serwisu Internetowego.
Zakazane jest wykorzystywanie przez Użytkowników treści zamieszczonych w Serwisie Internetowym w
sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich. Użytkownik
powinien korzystać z Serwisu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem i powstrzymać się od wszelkiej
działalności, która mogłaby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu Internetowego, w tym powstrzymać
się od ingerowania w korzystanie z Serwisu Internetowego przez innych Użytkowników, poprzez
uniemożliwienie korzystania z niego, bądź ingerencję w zawartość lub charakter techniczny Serwisu
Internetowego.
Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystania z usług świadczonych drogą
elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez
osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które
zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe oraz
chroniące tożsamość korzystających z siedzi Internet. Usługodawca zastrzega, iż nigdy nie zwraca się do
Użytkowników z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła do Konta Użytkownika.

§2
ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1.
2.
3.

4.

Umowa zostaje zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem z chwilą skorzystania przez Użytkownika
z dowolnych usług oferowanych przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym.
Umowa zawierana jest na czas korzystania przez Użytkownika z usług oferowanych przez Usługodawcę w
Serwisie Internetowym.
Użytkownik nieposiadający Konta Użytkownika ma możliwość korzystania z usług oferowanych przez
Usługodawcę w Serwisie Internetowym w postaci:
1)
przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie Internetowym;
2)
korzystania z wyszukiwarki dostępnej w Serwisie Internetowym;
3)
utworzenia Konta Użytkownika;
4)
korzystania z formularza kontaktowego;
5)
zapisania się do Newslettera.
Użytkownik posiadający Konto Użytkownika ma możliwość korzystania z usług oferowanych przez
Usługodawcę w Serwisie Internetowym w postaci:
1)
ujawnienia swoich danych podanych w trakcie Rejestracji tj. imienia, nazwiska, adresu e-mail, afiliacji,
dziedziny nauki/sztuki, osiągnieciach i dorobku naukowym, hobby, stronie internetowej oraz wizerunku
(o ile dane te zostały podane) w ramach wyszukiwarki dostępnej w Serwisie Internetowym;
2)
3)

dodawania informacji o grantach;
dodawania informacji o konferencjach;

4)
5)

dodawania informacji o ofertach stażowych;
dodawania ogłoszeń.

5. Zakres dostępu lub zakres i sposób świadczenia poszczególnych usług bezpłatnych dostępnych w Serwisie
Internetowym – zarówno już istniejących, jak i tworzonych w przyszłości - może być w każdym czasie z ważnych
przyczyn zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Usługodawcę, co dotyczy również możliwości
dodawania lub usuwania poszczególnych usług. Powyższe może być uzależnione od wymogu spełnienia przez
Użytkowników niezarejestrowanych lub Użytkowników zarejestrowanych dodatkowych warunków, zgodnie z
postanowieniami szczególnymi zawartymi w odrębnych regulaminach odpowiednich usług.
§3
REJESTRACJA
1.
2.

3.

Użytkownik w celu założenia „Konta Użytkownika” obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
Założenie „Konta Użytkownika” następuje poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularza
rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym po kliknięciu w przycisk
„Logowanie/Rejestracja”, kliknięcie w przycisk „Zarejestruj”, a następnie przesłanie wypełnionego
formularza rejestracyjnego drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez kliknięcie przycisku „Zarejestruj”;
Podczas Rejestracji dokonywanej za pośrednictwem formularza rejestracyjnego Użytkownik podaje swoje
imię, nazwisko, adres e-mail, nazwę użytkownika oraz ustala Hasło. W przypadku zmiany danych podanych
przy rejestracji, Użytkownik powinien dokonać ich aktualizacji po zalogowaniu się na swoje Konto
Użytkownika, kliknięcie w zakładkę „Mój profil”, kliknięcie w ikonę zębatki, kliknięcie w przycisk „Moje
konto”, dokonanie zmiany danych oraz potwierdzenie poprzez kliknięcie w przycisk „Zaktualizuj konto”.

4.

5.

6.

7.

Podczas Rejestracji dokonywanej za pośrednictwem formularza rejestracyjnego Użytkownik może
dobrowolnie podać informacje o swojej afiliacji, dziedzinie nauki/sztuki, o swoich osiągnięciach i dorobku
naukowym, o swoim hobby, o swojej stronie internetowej. W przypadku zmiany danych podanych przy
rejestracji, Użytkownik powinien dokonać ich aktualizacji po zalogowaniu się na swoje Konto Użytkownika,
kliknięcie w zakładkę „Mój profil”, kliknięcie w ikonę zębatki, kliknięcie w przycisk „Edytuj profil”,
dokonanie zmiany danych oraz potwierdzenie poprzez klikniecie w przycisk „Zaktualizuj profil”.
Dokonując rejestracji Użytkownik zgadza się na umieszczenie swoich danych podanych w trakcie
Rejestracji tj. imienia, nazwiska, adresu e-mail, afiliacji, dziedziny nauki/sztuki, osiągnieciach i dorobku
naukowym, hobby, stronie internetowej oraz wizerunku (o ile dane te zostały podane) w ramach
wyszukiwarki dostępnej w Serwisie Internetowym.
W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego Użytkownik ma możliwości zapoznania się z niniejszym
Regulaminem. Celem dokonania Rejestracji Użytkownik obowiązany jest zaakceptować treść Regulaminu
oraz treść Polityki Prywatności poprzez oznaczenie odpowiednich pól w formularzu.
Przez dokonanie Rejestracji Użytkownik oświadcza, iż:
1)
dane podane w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą;

8.

2)
dobrowolnie przystępuje do korzystania z usług Serwisu Internetowego.
Loginem do Konta Użytkownika jest adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w formularzu

9.

rejestracyjnym.
Użytkownik zobowiązany jest do nieudostępniania Hasła umożliwiającego dostęp do Konta Użytkownika

10.

11.

osobom trzecim. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działania będące następstwem ujawnienia
Hasła osobom trzecim.
Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość:
1)
ujawnienia swoich danych podanych w trakcie Rejestracji tj. imienia, nazwiska, adresu e-mail, afiliacji,
dziedziny nauki/sztuki, osiągnieciach i dorobku naukowym, hobby, stronie internetowej oraz wizerunku
(o ile dane te zostały podane) w ramach wyszukiwarki dostępnej w Serwisie Internetowym;
2)
dostępu do swoich danych oraz ich zmiany;
3)
dostępu do swoich danych osobowych wraz z możliwością pobrania ich kopii w pliku pdf lub csv;
4)
zgłoszenia żądania sprostowania i usunięcia swoich danych osobowych;
5)
dodawania informacji o grantach;
6)
dodawania informacji o konferencjach;
7)
dodawania informacji o ofertach stażowych;
8)
dodawania ogłoszeń.
W trakcie Rejestracji Użytkownik może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego.
W takim przypadku Usługodawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Użytkownika, a
także o znanych Usługodawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie zgody oznacza w
szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Usługodawcy na adres poczty elektronicznej
Użytkownika, podany w formularzu rejestracyjnym.

12.

Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie
warunkuje możliwości zawarcia z Usługodawcą umowy świadczenia drogą elektroniczną usługi prowadzenia
Konta Użytkownika. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez wprowadzenie zmiany w zakładce
„Mój profil” dostępnej po zalogowaniu się na Konto Użytkownika lub złożenie Usługodawcy stosownego

13.

14.

15.

oświadczenia Użytkownika na Trwałym Nośniku. Oświadczenie złożone na Trwałym Nośniku może zostać
przesłane na adres Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pośrednictwem poczty
tradycyjnej.
Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą
elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji
przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia
Konta Użytkownika, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta Użytkownika i dokonywania
zmian podanych podczas Rejestracji danych.
Po dokonaniu rejestracji Użytkownik może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych w postaci wizerunku poprzez kliknięcie w zakładkę „Mój profil”, kliknięcie w ikonę zębatki,
kliknięcie w przycisk „Edytuj profil”, a następnie kliknięcie w ikonę aparatu i przesłanie zdjęcia oraz
potwierdzenie poprzez klikniecie w przycisk „Zaktualizuj profil”.
Po dokonaniu rejestracji Użytkownik może dobrowolnie udostępnić dane o liczbie odbytych konferencji,
liczbie publikacji naukowych oraz liczbie grantów naukowych poprzez kliknięcie w zakładkę „Mój profil”,
kliknięcie w ikonę zębatki, kliknięcie w przycisk „Edytuj profil”, a następnie kliknięcie uzupełnienie
informacji o liczbie odbytych konferencji, liczbie publikacji naukowych oraz liczbie grantów naukowych oraz
potwierdzenie poprzez klikniecie w przycisk „Zaktualizuj profil”.

16.

17.

18.

19.

Zarejestrowany Użytkownik akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty
elektronicznej. Adres ten jest podawany bezpośrednio w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik zobowiązany
jest do bieżącego monitorowania podanego adresu poczty elektronicznej, a w przypadku jego zmiany do
niezwłocznego zaktualizowania tej informacji w swoim Koncie Użytkownika.
Adres poczty elektronicznej jest powiązany z Kontem Użytkownika, stanowi konieczną formę identyfikacji
Użytkownika wobec Usługodawcy i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji pomiędzy
Usługodawcą i Użytkownikiem zarejestrowanym związanej ze świadczeniem drogą elektroniczną usługi
prowadzenia Konta Użytkownika.
Usługodawca może odmówić utworzenia Konta Użytkownika, zablokować lub usunąć istniejące Konto
Użytkownika jeżeli jego nazwa jest już używana w ramach Serwisu Internetowego lub jeżeli Usługodawca
poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza
dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a korzystanie z Serwisu Internetowego przez
zarejestrowanych Użytkowników możliwe jest po zalogowaniu się w Serwisie Internetowym do swojego
Konta Użytkownika poprzez podanie adresu poczty elektronicznej oraz Hasła.
§4
USŁUGI NIEODPŁATNE

1.

2.

Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne w postaci:
1)
umożliwiania przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie Internetowym;
2)
umożliwiania korzystania z wyszukiwarki dostępnej w Serwisie Internetowym;
3)
prowadzenia Konta Użytkownika;
4)
umożliwiania korzystania z formularza kontaktowego;
5)
umożliwiania zapisania się do Newslettera.
Usługi wskazane w ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3.

4.

5.
6.

7.

Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania
dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla
zmiany Regulaminu.
Usługa polegająca na umożliwianiu przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie Internetowym dostępne
jest dla wszystkich Użytkowników i polega na umożliwianiu Użytkownikom przeglądania zamieszczanych w
Serwisie Internetowym artykułów, informacjach o grantach, konferencjach, ofertach stażowych, ogłoszeń,
informacji zawartych w zakładce „Poradnik doktoranta” oraz informacji zawartych w zakładce „Przyszły
doktorant”.
Rezygnacja z usługi umożliwiania przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie Internetowym, możliwa jest
w każdej chwili i polega na zaprzestaniu przeglądania treści zamieszczonej w Serwisie Internetowym.
Usługa polegająca na umożliwianiu korzystania z wyszukiwarki dostępnej w Serwisie Internetowym polega
na umożliwianiu Użytkownikom korzystania z wyszukiwarki zawierającej dane o zarejestrowanych
Użytkownikach Serwisu Internetowego oraz o zamieszczonych w Serwisie Internetowym artykułach,
informacjach o grantach, konferencjach, ofertach stażowych oraz ogłoszeniach.
Rezygnacja z usługi umożliwiania korzystania z wyszukiwarki dostępnej w Serwisie Internetowym, możliwa
jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu korzystania z korzystania z wyszukiwarki dostępnej w Serwisie
Internetowym.

8.

9.

10.
11.

Usługa prowadzenia Konta Użytkownika dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych
w Regulaminie i polega na udostępnieniu zarejestrowanemu Użytkownikowi dedykowanego panelu w ramach
Serwisu Internetowego, umożliwiającego Użytkownikowi modyfikacje danych, które podał podczas
Rejestracji, jak też dodawania informacji o grantach, konferencjach, ofertach stażowych i ogłoszeń.
Zarejestrowany Użytkownik może zgłosić Usługodawcy żądanie usunięcia Konta Użytkownika po
zalogowaniu się na swoje Konto Użytkownika, kliknięcie w zakładkę „Mój profil”, kliknięcie w ikonę zębatki,
kliknięcie w przycisk „Moje konto”, kliknięcie w ikonę kosza, podanie Hasła oraz potwierdzenie usunięcie
konta poprzez kliknięcie w przycisk „Usuń konto”.
Zarejestrowany Użytkownik może dodawać informacje o grantach, konferencjach, ofertach stażowych i
ogłoszenia.
Dodawanie informacji o:
1)
grancie – następuje poprzez przejście do zakładki „Granty”, wybranie kategorii („Narodowe Centrum
Nauki”, „Narodowe Centrum Badań i Rozwoju”, „Programy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego”, „Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej”, „Inne”), kliknięcie przycisku „Dodaj nowy
grant”, uzupełnienie formularza dodania grantu (niezbędne jest wskazanie tytułu grantu, kategorii
grantu, grantodawcy, kontaktu do grantodawcy, terminu zakończenia naboru wniosków, kwoty
dofinansowania) oraz potwierdzenie poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj grant”;
2)

konferencji – następuje poprzez przejście do zakładki „Konferencje”, wybranie kategorii („Dziedzina
nauk humanistycznych”, „Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych”, „Dziedzina nauk medycznych i
nauk o zdrowiu”, „Dziedzina nauk rolniczych”, „Dziedzina nauk społecznych”, „Dziedzina nauk
ścisłych i przyrodniczych”, „Dziedzina nauk teologicznych”, „Dziedzina sztuki”, kliknięcie przycisku
„Dodaj nową konferencję”, uzupełnienie formularza dodania konferencji (niezbędne jest wskazanie
tytułu konferencji, dziedziny naukowej, daty konferencji, miejsca konferencji, organizatora, maila,
odnośniku do organizatora, opłaty konferencyjnej, publikacji pokonferencyjnej, dyscypliny naukowej)
oraz potwierdzenie poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj konferencję”;

3)

12.
13.
14.

ofercie stażowej – następuje poprzez przejście do zakładki „Oferty stażowe”, kliknięcie przycisku
„Dodaj nową ofertę stażową”, uzupełnienie formularza dodania oferty stażowej (niezbędne jest
wskazanie tytułu oferty stażowej, dyscypliny naukowej stażu, jednostki stażu, kontaktu do jednostki
stażu, kraju stażu, czasu trwania stażu, wynagrodzenia stażu, adresu strony internetowej stażu) oraz
potwierdzenie poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj ofertę stażową”;
4)
ogłoszeniu – następuje poprzez przejście do zakładki „Ogłoszenia”, kliknięcie przycisku „Dodaj nowe
ogłoszenie”, uzupełnienie formularza dodania konferencji (niezbędne jest wskazanie tytułu ogłoszenia,
rodzaju ogłoszenia („Współpraca w projekcie”, „Oferta pracy”, „Oferta stażu”, „Informacja o
konkursie”, „Informacja o stypendium”, „Inne”), czasu trwania ogłoszenia, kontaktu do
ogłoszeniodawcy) oraz potwierdzenie poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj ogłoszenie”.
Publikacja informacji o grancie, konferencji, ofercie stażowej lub ogłoszenia następuje po ich zatwierdzeniu
przez Usługodawcę.
Niedozwolone jest umieszczanie informacji o grancie, konferencji, ofercie stażowej lub ogłoszenia, które nie
jest zgodne z prawdą.
Niedozwolone jest zamieszczanie w informacji o grancie, konferencji, ofercie stażowej lub ogłoszenia treści
reklamowych oraz marketingowych, które nie dotyczą bezpośrednio grantów, konferencji, ofert stażowych
oraz nie są związane z działalnością naukową, badawczą bądź dydaktyczną.

15.

16.

17.

18.

Informacja o grancie, konferencji, ofercie stażowej lub ogłoszenie nie może naruszać przepisów prawa
powszechnie obowiązującego, dóbr osobistych ani zasad współżycia społecznego. W szczególności
niedozwolone jest używanie w informacji o grancie, konferencji, ofercie stażowej lub ogłoszeniu wyrażeń
wulgarnych, niecenzuralnych i obraźliwych, stosowanie przezwisk, odnoszenie się do sfery prywatnej i
rodzinnej, oskarżanie o popełnienie przestępstwa, wzywanie do stosowania przemocy lub do nienawiści
rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. Niedozwolone jest również dodawanie informacji o grancie, konferencji,
ofercie stażowej lub ogłoszenia, które mogą zostać uznane za pomówienie lub które kwestionują treści
umieszczone przez Usługodawcę lub innego zarejestrowanego Użytkownika w Serwisie Internetowym.
Zarejestrowany Użytkownik zamieszczając informacji o grancie, konferencji, ofercie stażowej lub ogłoszeniu
w Serwisie Internetowym oświadcza, że dodana przez niego informacja o grancie, konferencji, ofercie
stażowej lub ogłoszenie jest prawdziwe i zgodne z rzeczywistością.
Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania informacji o grancie, konferencji, ofercie stażowej lub
ogłoszenia, a już opublikowane informacje o grancie, konferencji, ofercie stażowej lub ogłoszenie usunąć,
jeżeli są sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W
przypadku usunięcia informacji o grancie, konferencji, ofercie stażowej lub ogłoszenia zarejestrowanemu
Użytkownikowi w stosunku do Usługodawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji o grancie, konferencji, ofercie stażowej lub
ogłoszenia zamieszczanych przez zarejestrowanych Użytkowników. Zatwierdzenie informacji o grancie,
konferencji, ofercie stażowej lub ogłoszenia przez Usługodawcę następuje pod kątem zgodności informacji
lub ogłoszenia z niniejszym Regulaminem oraz tematyką Serwisu Internetowego. Usługodawca nie
przeprowadza weryfikacji treści informacji lub ogłoszenia z prawdą i jej zgodności z rzeczywistością.

19.

Umieszczając w Serwisie Internetowym informację o grancie, konferencji, ofercie stażowej lub ogłoszenie
zarejestrowany Użytkownik (w sytuacji, w której jest do tego uprawniony) udziela Usługodawcy
niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie z treści informacji o grancie,
konferencji, ofercie stażowej lub ogłoszenia na terytorium całego świata, na polach eksploatacji takich jak:

20.

21.

22.

zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci
komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w
miejscu i czasie wybranym przez Usługodawcę, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie,
umieszczanie pytania w bazach danych, wykorzystania pytania w celu promocji Usługodawcy i publicznego
prezentowania informacji o grancie, konferencji, ofercie stażowej lub ogłoszenia w Serwisie Internetowym.
Usunięcie Konta Użytkownika nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.
Zarejestrowany Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Usługodawcę
umieszczonych przez zarejestrowanego Użytkownika w Serwisie Internetowym treści, z zastrzeżeniem
poszanowania przepisów o ochronie danych osobowych.
Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika, w przypadku działania przez
Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów
prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i
usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez
Użytkownika zabezpieczeń Serwisu Internetowego lub podejmowaniem innych działań zmierzających do
uzyskania dostępu do zasobów, do których Użytkownik nie ma uprawnień.
Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do
rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług
nieodpłatnych. Usługodawca zawiadamia Użytkownika o zablokowaniu dostępu do Konta Użytkownika drogą
elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.

23.
24.
25.

26.

27.

Usługa formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego w Serwisie
Internetowym wiadomości do Usługodawcy.
Rezygnacja z usługi nieodpłatnej formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu
wysyłania wiadomości do Usługodawcy.
W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres
poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest przez Usługodawcę informacja w formie listu
elektronicznego (e-mail), zwana dalej „Newsletterem”.
Newsletter zawiera informacje o nowych artykułach, grantach, konferencjach, ofertach stażowych,
ogłoszeniach oraz innych informacjach o działaniu Serwisu Internetowego. Newsletter może także zawierać
treści promocyjne np. promocje grantów konkursów i innych wydarzeń, usług i produktów dostępnych w
Serwisie Internetowym oraz treści reklamowe związane z działalnością Fundacji Scientia Thorunensia oraz jej
partnerów i patronów.
Każdy Newsletter zawiera:
1)
informację o Fundacji Scientia Thorunensia jako nadawcy Newslettera,
2)
wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera,
3)

28.

29.

informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter lub zmianie adresu poczty elektronicznej (adresu
e-mail) Użytkownika, na który wysyłany jest Newsletter.
Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego
urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego
konta poczty elektronicznej (e-mail).
Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności
rejestracyjnych na stronie internetowej https://www.edoktorant.pl:

1)

30.
31.
32.

podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) w formularzu zamieszczonym w Serwisie
Internetowym,
2)
wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (adres e-mail)
informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną,
3)
zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,
4)
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przystąpienia do usługi Newsletter,
rozumianej jako marketing informacji handlowych Fundacji Scientia Thorunensia, a tym samym na
otrzymywanie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (adresu e-mail) informacji
handlowych wysyłanych przez Fundację Scientia Thorunensia, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail)
Użytkownika jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter.
Przekazanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody w zakresie udziału w usłudze Newsletter jest
dobrowolne.
Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów zrezygnować z usługi
Newsletter, edytując swój profil i odznaczając zgodę na otrzymywania usługi Newsletter lub poprzez złożenie
Usługodawcy stosownego oświadczenia Użytkownika na Trwałym Nośniku. Oświadczenie złożone na
Trwałym Nośniku może zostać przesłane na adres Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub

33.

34.

za pośrednictwem poczty tradycyjnej.
Zarejestrowany Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów
zrezygnować z usługi Newsletter, poprzez wprowadzenie zmiany w zakładce „Mój profil” dostępnej po
zalogowaniu się na Konto Użytkownika lub złożenie Usługodawcy stosownego oświadczenia Użytkownika
na Trwałym Nośniku. Oświadczenie złożone na Trwałym Nośniku może zostać przesłane na adres
Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.
Usługodawca zastrzega, iż w zależności od wybranej formy rezygnacji z usługi Newsletter, zaprzestanie
świadczenia na rzecz Użytkownika usługi Newsletter nastąpi w terminie maksymalnie 72 godzin od momentu
otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia Użytkownika.
§5
ZASTRZEŻENIA PRAWNE

1.

2.

Zabronione jest wykorzystywanie przez niezarejestrowanych Użytkowników oraz przez zarejestrowanych
Użytkowników treści zamieszczonych w Serwisie Internetowym w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi
obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich. Niezarejestrowany Użytkownik oraz zarejestrowany
Użytkownik powinien korzystać z Serwisu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem i powstrzymać od
wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu Internetowego, w tym
powstrzymać się od ingerowania w korzystanie z Serwisu Internetowego przez niezarejestrowanych
Użytkowników oraz przez zarejestrowanych Użytkowników poprzez uniemożliwienie korzystanie z niego,
bądź ingerencję w zawartość lub charakter techniczny Serwisu Internetowego.
Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą
elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych niezarejestrowanych
Użytkowników oraz zarejestrowanych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego niezarejestrowani

3.
4.

5.

6.

Użytkownicy oraz zarejestrowani Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które
zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe oraz
chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca zastrzega, iż nigdy nie zwraca się do
zarejestrowanych Użytkowników z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła do Konta
Użytkownika.
Zabronione jest rozpowszechnianie pozyskanych z Serwisu Internetowego informacji, w szczególności danych
zarejestrowanych Użytkowników.
Zabronione jest przekazywane, udostępniane bądź odsprzedawanie pozyskanych z Serwisu Internetowego
informacji, w tym danych osobowych lub danych zarejestrowanych Użytkowników innym podmiotom lub
osobom trzecim.
Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu Internetowego w celu masowego lub zorganizowanego
pozyskiwania danych zamieszczonych w Serwisie Internetowym, w tym danych zarejestrowanych
Użytkowników w sposób wykraczający poza zwykłe kontakty przyjęte w stosunkach pomiędzy
Użytkownikami Serwisu Internetowego, a w szczególności mający na celu przekazanie ww. informacji innym
podmiotom lub osobom trzecim.
Informacje pozyskane z Serwisu Internetowego z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu, nie mogą służyć
do stworzenia innej bazy danych lub do włączenia ich do innej bazy danych, do innego publicznego
rozpowszechniania, ani nie mogą być wykorzystywane w sposób niezgodny z prawem, dobrymi obyczajami
oraz zasadami współżycia społecznego.

7.

8.

9.

Zabronione jest wprowadzanie w treści informacji o grancie, konferencji, ofercie stażu lub ogłoszenia
wszelkich treści o charakterze bezprawnym. W przypadku powzięcia wiedzy o bezprawności takich treści
Usługodawca może odstąpić od publikacji informacji o grancie, konferencji, ofercie stażu lub ogłoszenia lub
taką informacje bądź ogłoszenie usunąć. Usługodawca może odstąpić od publikacji informacji o grancie,
konferencji, ofercie stażu lub ogłoszenia lub taką informacje bądź ogłoszenie usunąć także w przypadku
powzięcia uzasadnionych podejrzeń co do wiarygodności informacji podanych przez zarejestrowanego
Użytkownika.
Zabronione jest umieszczanie w Serwisie Internetowym wulgaryzmów, treści obraźliwych, naruszających
godność człowieka, renomę instytucji naukowej bądź firmy, obrażających uczucia lub poglądy innych osób,
itp. W przypadku powzięcia wiedzy o zamieszczeniu w Serwisie Internetowym ww. treści Usługodawca
zastrzega sobie prawo stałego lub czasowego zablokowania Konta Użytkownika.
Dane osobowe niezarejestrowanych Użytkowników oraz zarejestrowanych Użytkowników przetwarzane są
przez Usługodawcę w celu świadczenia usług, archiwizacji, a także w celach marketingowych usług i
produktów zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (RODO). Niezarejestrowany Użytkownik oraz
zarejestrowany Użytkownik korzystając z Serwisu Internetowego nie będzie otrzymywał informacji
marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody.

10.

Poprzez akceptację odpowiednich klauzul zawartych w formularzu rejestracyjnym bądź formularzu
newsletterowym niezarejestrowany Użytkownik bądź zarejestrowany Użytkownik może wyrazić zgodę na:
1)
otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę;

11.
12.

2)
przetwarzanie swoich danych w celach marketingowych.
Usługodawca zastrzega, iż wszelkie działania niezgodne z Regulaminem traktowane mogą być jako działania
na szkodę Usługodawcy.
Treści umieszczone w Serwisie Internetowym nie stanowią porady prawnej ani opinii prawnej w rozumieniu
przepisów prawa, a ich charakter jest wyłącznie informacyjny. Treść artykułów, poradników oraz innych
informacji umieszczonych w Serwisie Internetowym odzwierciedla poglądy i stanowisko autorów związane z
treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prawnych oraz
prasowych. Zarówno Fundacja Scientia Thorunensia jak i autorzy konkretnych artykułów, poradników oraz
innych informacji umieszczonych w Serwisie Internetowym nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne
skutki decyzji podejmowanych po zapoznaniu się z przedmiotowymi artykułami, poradnikami oraz innymi
informacjami umieszczonymi w Serwisie Internetowym bądź na jego podstawie.
§6
REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNY

1.

Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu Internetowego,
w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie

2.

wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkownika.
Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub

3.

przerwach w funkcjonowaniu Serwisu Internetowego.
Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu Internetowego Użytkownik może zgłaszać w formie

4.
5.

reklamacji pisemnie na adres Fundacja Scientia Thorunensia, ul. Juliana Fałata 76/18, 87-100 Toruń, na adres
poczty elektronicznej scientia.thorunensia@gmail.com lub poprzez kontakt z Biurem Obsługi Użytkownika.
W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę
wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu Internetowego.
Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni roboczych.
§7
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1.

W razie sporu Użytkownika z Usługodawcą lub jakichkolwiek wątpliwości co do praw Użytkownika,
Użytkownik ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń.

2.

Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych procedur rozwiązywania sporów zapewnianych
m.in. przez stałe polubowne sądy konsumenckie działające w strukturach Inspekcji Handlowej. Użytkownik
może również zwrócić się o pomoc prawną do Miejskiego/Powiatowego Rzecznika Konsumenta, Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oraz innych organizacji konsumenckich, takich jak Stowarzyszenie
Konsumentów Polskich, Federacja Konsumentów oraz Europejskie Centrum Konsumenckie, na zasadach
obowiązujących w tych organizacjach.
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie
obowiązującego w szczególności przepisy: 1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny, 2) ustawy z

2.
3.

4.

dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, 3) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną.
Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający
zgodność Regulaminu z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn
polegających na:
1)
konieczności dostosowania Regulaminu ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego
prawa,
2)
realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów
administracji,
3)
wprowadzeniu zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu
uniemożliwienie korzystania z Serwisu Internetowego, w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub
z Regulaminem,
4)
wprowadzeniu istotnych zmian w funkcjonowaniu Serwisu Internetowego oraz którejkolwiek z usług
świadczonych przez Usługodawcę, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym,
obejmujących zmiany w systemach Usługodawcy.
Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania w Serwisie Internetowym.
Usługodawca poinformuje Użytkowników o zmianie Regulaminu poprzez opublikowanie komunikatu w
Serwisie Internetowym, a zarejestrowani Użytkownicy dodatkowo poinformowani zostaną o zmianie

5.

6.

Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu
zmienionego Regulaminu. Jeżeli zarejestrowany Użytkownik nie akceptuje zmian, powinien powiadomić o
tym fakcie Usługodawcy poprzez kliknięcie w link „Nie akceptuję zmian Regulaminu”, co będzie
jednoznaczne z wyrażeniem prośby o usunięcie Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym.
Sądem właściwym do rozpoznawania wszelkich konfliktów powstałych z tytułu działalności Usługodawcy, w
tym usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest sąd powszechny właściwy na podstawie
obowiązujących przepisów prawa.
Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranej Umowy.

