REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO „SANTO JP2”
§1
Niniejszy „Regulamin portalu internetowego Santo JP2, zwany dalej „Regulaminem”: określa warunki
korzystania z Portalu internetowego „Santo JP2”, zwanego dalej „Portalem”, a w szczególności
uprawienia i obowiązki użytkowników oraz prawa i obowiązki administratora Portalu, którym jest
Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul.
Totus Tuus 30.
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
Administratorze Portalu – należy przez to rozumieć Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana
Pawła II w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Totus Tuus 30,
Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę odwiedzającą Portal,
Redaktorach – należy przez to rozumieć osoby wyznaczone przez Instytut Dialogu
Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie odpowiedzialne za prowadzanie Portalu, w
szczególności za prawidłowe funkcjonowanie, wsparcie techniczne
oraz nadzorowanie
przestrzegania Regulaminu przez użytkowników.
§2
Portal ma na celu informowanie o wydarzeniach religijnych, kulturalnych, sportowych,
rozrywkowych, edukacyjnych i naukowych organizowanych w całej Polsce, których inspirację stanowi
osoba św. Jana Pawła II, w szczególności wpisujących się w jubileusze 40-lecia wyboru papieża Jana
Pawła II oraz 100-lecia urodzin Karola Wojtyły.
§3
Właścicielem i administratorem Portalu jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w
Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Totus Tuus 30.
Uwagi dotyczące funkcjonowania Portalu można zgłaszać za pośrednictwem poczty internetowej:
sekretariat@idmjp2.pl
§4
Dostęp do Portalu jest bezpłatny.
§5
Ochrona Danych Osobowych
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im.
Jana Pawła II w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Instytucie Dialogu Międzykulturowego im. Jana
Pawła II w Krakowie możliwy jest pod adresem email: iodo@idmjp2.pl

3.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu dodania wydarzenia na portal
santojp2.pl na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w oparciu o niezbędność przetwarzania do
celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie redaktorzy portalu, a także
podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu opublikowania przesłanych
redaktorom za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego lub bezpośrednio na e-mail:
wydarzenia@idmjp.pl materiałów informacyjnych. W przypadku odmowy opublikowania
nadesłanych materiałów zarówno Pani/Pana dane osobowe jak i same materiały zostaną
niezwłocznie wykasowane.
6.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do
przenoszenia danych, w przypadkach określonych w przepisach RODO

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować
niemożliwością dodania wydarzenia na portal santojp2.pl
§6
Użytkownik ma prawo:
1. Umieszczać na Portalu informacje o wydarzeniach organizowanych przez instytucję, której
użytkownik jest reprezentantem lub takich, których jest inicjatorem/koordynatorem, za
prawdziwość, rzetelność oraz poprawność danych zamieszczanych przez Użytkowników
Administrator nie ponosi odpowiedzialności,
2. Przeglądać wydarzenia i inne treści zamieszczone na Portalu,
3. Zgłaszać Administratorowi nadużycia,
4. Korzystać ze znajdujących się na Portalu formularzy.
§7
Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do poszanowania autorskich praw majątkowych oraz
autorskich praw osobistych, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków
towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób, o których mowa w odrębnych
przepisach.
§8
Publikując treści na Portalu Użytkownik:
1. Oświadcza i zapewnia, że jest autorem bądź posiada licencję na publikację nadsyłanych przez
siebie utworów;

2. Udziela Portalowi niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z utworów przez czas
nieokreślony na terytorium całego świata na następujących polach eksploatacji:
3. Wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
4. Wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy utworów;
5. Publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć
do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
§9
Administrator portalu „santojp2.pl” zobowiązuje wszystkich do stosowania się do poniższego
Regulaminu dotyczącego warunków publikacji i formy materiałów dostarczonych do publikacji.
Materiały należy przysyłać za pośrednictwem powyższego formularza kontaktowego na
adres: wydarzenia@idmjp2.pl po zapoznaniu się z wymogami edytorskimi:
a) Artykuły prosimy pisać czcionką Times New Roman 12 z interlinią 1,5 wiersza, z marginesem
do lewej.
b) Artykuły powinny być zapisane w formacie: .docx, .doc lub .odt.
c) Każdy tekst powinien zawierać lead, czyli akapit wprowadzający podający w skrócie
najistotniejsze informacje dotyczące artykułu.
d) Elementy tekstu w postaci plików graficznych należy przesłać w osobnych załącznikach.
Należy dołączyć w mailu lub w artykule opis zdjęć z podaniem autora, źródła lub informacji,
że fotografia posiada wolną licencję. Dopuszczalny format plików to: .jpg.
§ 10
Zamieszczanie w Portalu treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem
powszechnie obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, propagujących przemoc, nagannych
moralnie i etycznie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione.
§ 11
Administrator zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania
Portalu. Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Portalu.
Administrator w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:
a) jakiekolwiek szkody użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem
wiadomości, w tym w szczególności utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu
lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Portalu,
b) przerwy w funkcjonowaniu Portalu zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd,
wymiana sprzętu) lub niezależnych od Portalu,
c) opóźnienia w działaniu Portalu lub szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich,
wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci
telekomunikacyjnych) niezależnych od Portalu,
d) szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej ( w szczególności strajków, wojny, powodzi,
pożaru itp.),

e) szkody Użytkownika spowodowane zagrożeniami istniejącymi w Internecie, takimi jak
włamania do systemu, czy zainfekowanie wirusami systemu Użytkownika
§ 12
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych
w Portalu przez Użytkownika.
§ 13
Administrator portalu ma prawo usunąć lub zmodyfikować każdą treść niezwiązaną z tematyką
Portalu, naruszającą ogólnie przyjęte normy etyczne i moralne oraz niezgodną z przepisami prawa. O
usunięciu Administrator informuje Użytkownika.
§ 14
Administrator zastrzega, iż korzystanie z Portalu i udostępnianych przez niego usług odbywa się na
wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały, a także
dostarczane za pośrednictwem Portalu informacje i materiały nie są objęte gwarancją co do ich
wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.
§ 15
Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności
uzasadniania przyczyny takiej zmiany.
§ 16
Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Portalu wynikające z nieznajomości bądź z
faktu nieprzestrzegania Regulaminu nie będą rozpatrywane.
§ 17
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną i Kodeksu Cywilnego.
§ 18
Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.10.2018.

