
Regulamin korzystania z platformy internetowej  
„Lokalna Baza Partnerów”

§1

PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Regulamin określa w szczególności:

a. Zasady  świadczenia  usług  drogą  elektroniczną  za  pośrednictwem  platformy  oraz

wynikające z nich obowiązki Administratora i Użytkownika.

b. Zasady  korzystania  z  platformy  internetowej   zlokalizowanej  pod  adresem

https://ziemiagotyku.omisoft.pl/.

c. Zakres odpowiedzialności Administratora.

d. Zasady  ochrony  danych  osobowych  osób  fizycznych  korzystających  z  usług

świadczonych drogą elektroniczną.

§2

DEFINICJA TERMINÓW

1. Platforma  –  platforma  internetowa  „Lokalna  Baza  Partnerów”  -

https://ziemiagotyku.omisoft.pl/

2. Konto  –  osobisty  panel  Użytkownika,  powstający  poprzez  prawidłową  Rejestrację,

umożliwiający korzystanie z platformy;

3. Rejestracja – procedura zakładania Konta Użytkownika na platformie;

4. Regulamin – niniejszy Regulamin;

5. Użytkownik  -  osoba  fizyczna  lub  inny  podmiot  korzystający  z  platformy,  będący

potencjalnym partnerem do współpracy;

6. Usługa  –  korzystanie  z  platformy,  w  tym  m.in.:  przeglądanie  spisu  Użytkowników

(potencjalnych partnerów do współpracy), rejestracja Użytkownika, dodawanie ogłoszeń;

7. Administrator – Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku.

§3

POSTANOWIENIA OGÓLNE
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1. Platforma  „Lokalna Baza Partnerów” służy do wyszukiwania partnerów do współpracy

nawiązywaniu  kontaktów,  informowaniu  zainteresowanych  podmiotów  o  możliwości

współpracy.

2. Administrator  za  pośrednictwem  platformy  umożliwia  bezpłatne  korzystanie  z  usług

platformy  „Lokalna  Baza  Partnerów” za  pośrednictwem  strony

https://ziemiagotyku.omisoft.pl/  .  

3. Administrator  świadczy  usługi  drogą  elektroniczną  za  pośrednictwem  platformy

wskazanej w §3 ust. 1 i 2.

4. Administrator nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin korzystania z platformy

poprzez umieszczenie go na stronie internetowej https://ziemiagotyku.omisoft.pl/     .

§ 4

USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

2. Usługi obejmują:

a.  przeglądanie  spisu  Użytkowników  platformy:  danych  organizacji  pozarządowych,

instytucji, podmiotów;

b. korzystanie z platformy, w tym rejestracja Użytkownika, który poszukuje partnera do

współpracy;

c. dodawanie informacji o Użytkowniku oraz treści ogłoszeń na platformie po uprzedniej

rejestracji i zalogowaniu do platformy; 

d. wysyłanie powiadomień do Użytkowników platformy na podany przy rejestracji adres

e-mail.

§ 5

ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY 

1. Użytkownik może wykorzystywać Usługi dostarczane przez Administratora wyłącznie w

celach zgodnych z niniejszym Regulaminem, powszechnie obowiązującym prawem oraz

dobrymi obyczajami.
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2. Użytkownik  zobowiązany  jest  powstrzymać  się  od  wszystkich  działań  mogących

utrudnić dostęp do platformy innym Użytkownikom oraz działań zakłócających lub

uniemożliwiających funkcjonowanie platformy. 

3. Użytkownik nie ma obowiązku rejestracji na platformie w celu korzystania z usługi

wskazanej w § 4 ust. 2 pkt. a.

4. Rejestracja  Użytkownika  następuje  poprzez  podanie  loginu  i  hasła  na  stronie

https://ziemiagotyku.omisoft.pl/.  Warunkiem  dokonania  Rejestracji  jest  uprzednia

akceptacja  Regulaminu.  Kolejnym  krokiem  jest  wypełnienie  formularza  danych

Użytkownika  w  sposób  zgodny  z  jego  treścią  i  przesłanie  go  do  zatwierdzenia.

Administrator  każdorazowo  dokonuje  weryfikacji  Użytkowników  w  ciągu  2  dni

roboczych liczonych od dnia dokonania rejestracji przez Użytkownika. Po pozytywnej

weryfikacji Użytkownik otrzymuje dostęp do osobistego Konta na platformie.

5. Użytkownik posiadający Konto odpowiedzialny jest za prawidłowość swoich danych 

udostępnionych na platformie.

6. Użytkownik  posiadający  Konto  może  w  każdej  chwili  je  usunąć  bądź  dokonać

modyfikacji danych podanych przy rejestracji.

7. Administrator  zastrzega  sobie  prawo  do  aktualizacji  danych  Użytkowników

posiadających Konto na platformie.

8. Użytkownik  posiadający  Konto  może  dodawać  ogłoszenia  informujące  pozostałych

Użytkowników  o  planowanych  projektach,  spotkaniach,  szkoleniach,  wydarzeniach

itp., niewykraczających w swej treści poza cel funkcjonowania platformy określony w

§3 ust. 1.

9. Ogłoszenia dodawane na Platformie podlegają następującym dodatkowym regulacjom:

a. Użytkownik odpowiedzialny jest  za treści  ogłoszeń dodawanych przez niego do

publikacji na platformie;

b. Administrator dokonuje weryfikacji treści ogłoszenia dodanego przez Użytkownika

przed  jego  publikacją  w  ciągu  3  dni  roboczych  liczonych  od  dnia  dodania

ogłoszenia przez Użytkownika;

c. Administrator zastrzega sobie prawo do decyzji o usunięciu lub nieopublikowaniu

treści ogłoszenia dodanego przez Użytkownika, w szczególności w sytuacji, gdy nie

jest  ono  związane  z  tematyką  Platformy,  czyli  poszukiwaniem  partnera  do

współpracy, nawiązywaniem kontaktów wśród osób i podmiotów celem podjęcia

współpracy oraz łamiące postanowienia Regulaminu;
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d. Użytkownik powinien określić czas publikacji ogłoszenia na platformie;

e. Użytkownik  może  usunąć  dodane  przez  siebie  ogłoszenie  przed  upływem

wskazanego terminu publikacji;

f. Po  upłynięciu  terminu  publikacji  ogłoszenia,  tylko  Użytkownik,  który  dodał

ogłoszenie będzie mieć dostęp do jego treści w zakładce archiwum po zalogowaniu

na Konto Użytkownika;

g. Opublikowane  ogłoszenie  zostanie  wysłane  na  adresy  e-mail  Użytkowników,

którzy przy rejestracji wyrazili zgodę na otrzymywanie powiadomień z Platformy.

§6

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

1. Administrator platformy nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści ogłoszeń

zamieszczanych  przez  użytkowników  na  stronach  platformy,  za  wyjątkiem

postanowień wskazanych w  § 5 ust. 9 pkt. b i c.

2. Odpowiedzialność  Administratora  z  tytułu  świadczenia  Usługi  jest  zawarta  w

odpowiednich  przepisach,  a  niniejszego  Regulaminu  nie  należy  odczytywać  jako

udzielającego dodatkowej gwarancji lub rozszerzania praw Użytkownika ponad wymogi

ustawowe. W szczególności zaś Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

 a.  problemy lub  ograniczenia  techniczne  wynikłe  z  parametrów urządzeń,  z  których

korzysta  Użytkownik,  a  które  uniemożliwiają  Użytkownikowi poprawne korzystanie  z

platformy i oferowanych za jej pośrednictwem usług;

b. następstwa korzystania z platformy i usług przez Użytkownika w sposób sprzeczny z

postanowieniami  Regulaminu,  obowiązującym  prawem,  a  także  przyjętymi  w  tym

zakresie zwyczajami;

c. zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich; 

d.  utratę  danych  platformy  zgromadzonych  w  systemach  informatycznych

Administratora,  spowodowanych  awarią  sprzętu,  dysfunkcją  sieci  Internet,  utratą  na

skutek działania osób trzecich.

3. Administrator dołoży wszelkich starań, aby platforma oraz usługi udostępnione za jego

pośrednictwem  funkcjonowały  w  sposób  ciągły,  bez  jakichkolwiek  zakłóceń.

Administrator  zastrzega,  że  w  związku  z  aktualizacją  danych,  korekcją  błędów  lub



podejmowaniem  innych  prac  konserwacyjnych,  w  funkcjonowaniu  platformy  mogą

wystąpić przerwy.

4. Administrator informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże

się  z  zagrożeniami  charakterystycznymi  dla  takiego  typu  usług,  w  szczególności

możliwością  zainstalowania  szkodliwego  oprogramowania,  a  także  możliwością  bycia

narażonym na wyłudzenia haseł lub próby innej  aktywności mającej na celu przejęcie

kontroli nad tożsamością Użytkownika. Jednocześnie Administrator informuje, że podjął

wszystkie niezbędne kroki do zminimalizowania wyżej wymienionych zagrożeń.

5. Administrator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  decyzje  podjęte  na  podstawie  treści

ogłoszeń zamieszczonych na platformie oraz skutki tych decyzji.

§ 7

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Platforma realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w

następujący sposób:

a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

II. INFORMACJE W FORMULARZACH

1. Platforma zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

2. Platforma może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu,

adres IP).

3.  Dane  w  formularzu  nie  są  udostępniane  podmiotom  trzecim  inaczej,  niż  za  zgodą

użytkownika.

III. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

1. Platforma korzysta z plików cookies.



2.  Pliki  cookies  (tzw.  „ciasteczka”)  stanowią  dane  informatyczne,  w  szczególności  pliki

tekstowe,  które  przechowywane  są  w  urządzeniu  końcowym  Użytkownika  Platformy  i

przeznaczone  są  do  korzystania  ze  stron  internetowych  Platformy.  Cookies  zazwyczaj

zawierają  nazwę  strony  internetowej,  z  której  pochodzą,  czas  przechowywania  ich  na

urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3.  Podmiotem  zamieszczającym  na  urządzeniu  końcowym  Użytkownika  Platformy  pliki

cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Platformy.

4.  Pliki  cookies  wykorzystywane  są  w  celu  utrzymania  sesji  Użytkownika  Platformy  (po

zalogowaniu).

5.  Oprogramowanie  do  przeglądania  stron  internetowych  (przeglądarka  internetowa)

zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym

Użytkownika.  Użytkownicy  Platformy  mogą  dokonać  zmiany  ustawień  w  tym  zakresie.

Przeglądarka  internetowa  umożliwia  usunięcie  plików  cookies.  Możliwe  jest  także

automatyczne  blokowanie  plików  cookies  Szczegółowe  informacje  na  ten  temat  zawiera

pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

IV. LOGI SERWERA

1. Zapisowi mogą podlegać:

a. czas nadejścia zapytania,

b. czas wysłania odpowiedzi,

c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku

gdy przejście do Platformy nastąpiło przez odnośnik,

f. informacje o przeglądarce użytkownika,

g. informacje o adresie IP.



3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

V. UDOSTĘPNIENIE DANYCH

1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie

dozwolonych.

2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej

osoby.

3.  Administrator  może  mieć  obowiązek  udzielania  informacji  zebranych  przez  Platformę

upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z

żądania.

VI.  ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES – JAK W PRAKTYCE WYRAŻAĆ I COFAĆ ZGODĘ?

1.  Jeśli  użytkownik  nie  chce  otrzymywać  plików  cookies,  może  zmienić  ustawienia

przeglądarki. Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania

uniemożliwi rejestrację na stronie Platformy.

§8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym 

terminie.

2. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie

poprzez  umieszczenie  na  stronie  platformy  https://ziemiagotyku.omisoft.pl/ oraz

poprzez wysłanie informacji o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres

wskazany podczas rejestracji.

3. Zmiana  Regulaminu  daje  Użytkownikowi  możliwość  zakończenia  korzystania  z  usług

platformy.  Korzystanie  przez  Użytkownika  z  Usług  platformy  po  wprowadzeniu  tych

zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich akceptacji.
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4. Użytkownik oświadcza, że uzyskał wyczerpujące informacje dotyczące Usługi i Platformy

i  akceptuje  warunki  niniejszego  Regulaminu  i  zobowiązuje  się  do  przestrzegania

wszystkich zawartych w nim zasad.

5. Prawem właściwym dla oceny skutków stosowania Regulaminu jest  prawo polskie.  W

kwestiach  nieuregulowanych  niniejszym  Regulaminem  stosuje  się  w  szczególności

przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

6. Niniejszy  Regulamin  wchodzi  w  życie  z  dniem  jego  opublikowania  na  stronie

internetowej platformy.

7. Administrator udzieli Użytkownikowi pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących

funkcjonowania  platformy.  Zgłoszenia  potrzeby  pomocy  można  przesyłać  na  adres:

biuro@ziemiagotyku.com 
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Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1)  Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Stowarzyszenie  Lokalna  Grupa  Działania
Ziemia  Gotyku  z  siedzibą  Brąchnówko  18,  87-140  Chełmża,  tel.  +48  607  745  091;  e-mail:
biuro@ziemiagotyku.com
2) z Inspektorem Ochrony Danych Stowarzyszenia LGD Ziemia Gotyku można kontaktować się pod
numerem telefonu + 48 607 745 091 lub poprzez adres e-mail: biuro@ziemiagotyku.com,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z platformy internetowej „Lokalna
Baza Partnerów”, której administratorem jest Stowarzyszenie LGD Ziemia Gotyku, na podstawie art. 6
ust. 1 lit. a rozporządzenia RODO, 
4) w związku z przetwarzaniem przez LGD Ziemia Gotyku Pani/Pana danych osobowych przysługuje
Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do treści danych na podstawie art. 15 rozporządzenia RODO,
b) sprostowania danych na podstawie art. 16 rozporządzenia RODO, 
c) usunięcia danych na podstawie art. 17 rozporządzenia RODO,
d) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 rozporządzenia RODO,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 rozporządzenia RODO
f) przeniesienia danych na podstawie art. 20 rozporządzenia RODO,
5) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym osobom, podmiotom, w szczególności
będącym  użytkownikami  „Lokalnej  Bazy  Partnerów”  tylko  na  podstawie  dobrowolnie  udzielonej
zgody,
6)  ma Pani/Pan prawo wniesienia  skargi  do organu nadzorczego (tj.  do  Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych),
7) przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym
momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych lub cofnięcie zgody może
skutkować niemożliwością korzystania z platformy internetowej „Lokalna Baza Partnerów”.

Dokonując rejestracji na platformie internetowej  „Lokalna Baza Partnerów” poprzez podanie imienia i

nazwiska  oraz  innych  niezbędnych  danych,  w  tym  adresu  e-mail  wyraża  Pan/Pani  zgodę  na

przetwarzanie  swoich  danych  osobowych  dla  potrzeb  niezbędnych  do  korzystania  z  ww.

platformy internetowej, zgodnie z RODO.


