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REGULAMIN PORTALU KMO 

 

I WARUNKI OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”), określa warunki i zasady 

korzystania z portalu internetowego programu Klub Młodego Odkrywcy, znajdującego 

się pod adresem internetowym www.kmo.org.pl, zwanego dalej „Portalem”. 

2. Właścicielem i administratorem Portalu jest Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą  

w Warszawie (00-390) przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisane do Rejestru 

Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod nr  

02/06, zwane dalej „Administratorem”. 

3. Korzystanie z Portalu jest dobrowolne i bezpłatne, jednakże dostęp do części jego 

funkcjonalności, takich jak zamieszczanie treści lub materiałów oraz dostęp do 

wybranych informacji, wymaga rejestracji i zalogowania przez użytkownika. 

4. Użytkownikiem Portalu, dalej zwanym „Użytkownikiem”, może być jedynie pełnoletnia 

osoba fizyczna, będąca opiekunem Klubu Młodego Odkrywcy.  

5. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania  

z Portalu. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności 

zmierzających do korzystania z Portalu, do przestrzegania postanowień Regulaminu.  

6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez 

Użytkowników na stronach Portalu. Administrator jednocześnie zastrzega sobie 

prawo do ich usuwania w przypadku, gdy naruszają zasady Regulaminu lub 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące  

w tym zakresie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a wszelkie spory 

rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie. 

8. Portal działa w oparciu o technologię plików „cookies”. Zasady dotyczące plików 

cookies oraz polityki prywatności dostępne są na Portalu w Polityce Prywatności.   

 

II REJESTRACJA I LOGOWANIE 

1. Rejestracja na Portalu stanowi potwierdzenie zapoznania się i akceptacji 

Regulaminu. 

2. W celu dokonania rejestracji koniecznie jest wypełnienie przez Użytkownika pól 

formularzy w procesie rejestracji, , co najmniej w zakresie tych pól formularzy, których 

wypełnienie zostało oznaczone jako wymagane do założenia konta. Administrator nie 

ponosi odpowiedzialności za problemy i szkody wynikłe z faktu podania błędnych lub 

fałszywych danych. 

http://www.kmo.org.pl/
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3. Podczas rejestracji Użytkownik ustanawia login, (zawsze w postaci adresu e-mail), 

oraz samodzielnie definiuje hasło. Po wypełnieniu formularza Użytkownik będzie 

dokonuje jego akceptacji, co spowoduje wysłanie wiadomości na adres e-mail 

Użytkownika. Wiadomość ta zawiera specjalny link, którego uruchomienie aktywuje 

konto Użytkownika i kończy procedurę rejestracji. 

4. Jedna osoba może mieć tylko jedno konto w Portalu. Niedozwolone jest 

udostępnianie konta innym osobom. 

 

III ZAMIESZCZANIE TREŚCI LUB MATERIAŁÓW NA PORTALU 

1. Zamieszczając treści lub materiały Użytkownik oświadcza, że są one wolne od 

wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich. Użytkownik 

oświadcza przy tym, że posiada wszelkie uprawnienia lub zgody wymagane 

obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz 

prawa do wykorzystania wizerunku) do tego, aby ww. treści lub materiały mogły być 

udostępniane publicznie na łamach Portalu, co nie spowoduje naruszenia 

jakichkolwiek praw osób trzecich oraz obowiązujących przepisów. W przypadku 

skierowania przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora, odnośnie 

naruszania jakichkolwiek praw do rozpowszechnionych danych, w szczególności 

informacji, wizerunku, materiałów, Użytkownik zobowiązuje się zwolnić  

Administratora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie (m.in. poprzez 

złożenie odpowiednich oświadczeń woli lub uczestnictwo w toczących się 

postępowaniach sądowych lub administracyjnych).  

2. Powyższy zapis odnosi się także do treści i materiałów zamieszczanych w sekcji 

„Scenariusze”, których ostatecznej publikacji na stronie, na podstawie wypełnienia 

przez Użytkownika stosownego formularza, dokonuje Administrator.  

3. W przypadku zamieszczenia lub przekazania Administratorowi do publikacji na 

Portalu treści mających charakter utworu, Użytkownik udziela Administratorowi 

nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji  

z prawem udzielania sublicencji na korzystanie z Utworu, na następujących polach 

eksploatacji: 

1) utrwalanie i zwielokrotnianie na jakimkolwiek nośniku niezależnie od technologii, 

standardu, systemu i formatu, 

2) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór został utrwalony – 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

3) rozpowszechnianie w sposób inny niż określony w pkt. 2) powyżej– publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, 

4) korzystanie lub rozporządzanie w całości lub w dowolnych fragmentach, 
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5) wprowadzanie zmiany do całości lub do dowolnych fragmentów, łączenie z innymi 

utworami, tłumaczenie na języki obce, 

6) wprowadzanie do pamięci komputera i sieci teleinformatycznej, w tym do sieci 

Internet, 

7) podjęcie lub zlecanie produkcji lub innej formy wytwarzania dowolnej liczby 

egzemplarzy Utworu zarówno na użytek własny, jak i w celu wprowadzenia do obrotu.  

4. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji na Portalu treści lub 

materiałów przekazanych przez Użytkownika bez podawania przyczyny takiej 

odmowy. 

5. Użytkownikom zabrania się zamieszczania na Portalu materiałów lub treści: 

1) o charakterze erotycznym lub pornograficznym, 

2) sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym przedstawiających lub 

propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (w szczególności rasową, 

kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną i in.), 

3) naruszających prawa lub dobra osobiste osób trzecich, 

4) zawierających słów powszechnie uważanych za obelżywe, 

5) o charakterze spamu lub niezamówionych informacji handlowych oraz 

uprawiania komercyjnej działalności reklamowej lub promocyjnej. 

6. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania z Portalu treści lub materiałów 

naruszających zapisy Regulaminu oraz zablokowania lub usunięcia konta 

Użytkownika dopuszczającego się naruszenia. Jednocześnie Administrator wysyła do  

Użytkownika informację na podany przez Użytkownika adres e-mail dotyczącą 

przyczyn usunięcia wpisu wraz z informacją, że w przypadku kolejnego naruszenia 

regulaminu, konto Użytkownika zostanie usunięte z Portalu bez dodatkowych 

wezwań. Administrator odblokuje konto lub inne zablokowane usługi według 

własnego uznania, po zrealizowaniu przez Użytkownika działań wskazanych przez 

Administratora związanych z przyczyną blokady albo po upływie określonego czasu 

wskazanego przez Administratora, będącego sankcją za naruszanie Regulaminu. 

 

IV DANE OSOBOWE 

1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Podanie danych 

osobowych w zakresie objętym formularzem, o którym mowa w pkt II.3 Regulaminu, 

może być niezbędne do korzystania z wybranych funkcjonalności Portalu. 

Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Użytkowników odbywać się 

będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności 

zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1000), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
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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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) oraz ustawą  

z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1219 z późn. zm.).  

2. Warunkiem założenia indywidualnego konta dostępowego jest wyrażenie przez 

Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie 

udostępnionym przez Użytkownika w formularzu, o którym mowa w pkt II.3 

Regulaminu, przez Administratora, wyłącznie w celach związanych z korzystaniem 

przez Użytkownika z Portalu. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika  

w innym celu niż wskazany w zdaniu poprzedzającym odbywać się będzie wyłącznie 

po uzyskaniu odrębnej zgody Użytkownika i we wskazanych w przedmiotowej 

zgodzie zakresie i celu. 

3. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych na podstawie Regulaminu, jest 

Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 

20 (kod pocztowy 00-390). 

4. Użytkownikowi Portalu przysługuje prawo do żądania dostępu do dotyczących go 

danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także 

prawo do przenoszenia danych. 

5. Ponadto użytkownikowi Portalu przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody  

w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem. 

6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 4 i 5 powyżej, a także w celu 

skontaktowania się z osobą pełniącą u Administratora obowiązki inspektora ochrony 

danych, należy się zwrócić pisemnie do Administratora na adres: wskazany w pkt. 3 

powyżej lub wysłać wiadomość drogą e-mailową na adres e-mail 

kmo@kopernik.org.pl.  

7. Użytkownikowi przysługuje także prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – 

Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa. 

8. Podane w formularzu dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom 

świadczącym usługi na rzecz Administratora oraz podmiotom uprawnionym na 

podstawie przepisów prawa. Decyzje dotyczące podanych danych osobowych nie 

będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 

9. Dane będą przetwarzane do momentu usunięcia przez Użytkownika jego konta.  

mailto:kmo@kopernik.org.pl
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V ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA  

1. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości funkcjonowania 

Portalu, nie ponosi jednak odpowiedzialności za zakłócenia wywołane siłą wyższą, 

awarią sprzętu czy utrudnieniami w dostępie do Portalu pozostającymi poza jego 

kontrolą lub spowodowanymi niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób 

trzecich.  

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w użytkowaniu Portalu 

wynikające z braku zainstalowanych aktualizacji, braku programów służących do 

odczytania zamieszonych materiałów, niedostatecznie szybkiego łącza internetowego 

i innych problemów występujących po stronie Użytkownika. 

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej, 

administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Portalu w sposób sprzeczny  

z postanowieniami Regulaminu lub przepisami prawa.  

 

VI REKLAMACJE 

1. Każdemu Użytkownikowi Portalu przysługuje prawo do złożenia reklamacji  

w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu. 

2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: kmo@kopernik.org.pl lub 

listownie na adres: Centrum Nauki Kopernik, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20,  

00-390 Warszawa. 

3. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, jednak 

Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu o kolejne 14 dni,  

w przypadku, gdy reklamacja wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń 

lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione przez Administratora. 

4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez 

Użytkownika w reklamacji. 

 

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu za uprzednim powiadomieniem 

Użytkownika na stronie Portalu. 

2. Po ukazaniu się na stronie głównej Portalu, lub w innych miejscach do tego 

przeznaczonych, informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien 

niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Portalu po takim 

ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez 

Użytkownika.   
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3. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien 

powstrzymać się od logowania do Portalu i niezwłocznie powiadomić Administratora  

o takiej decyzji.  

4. Oświadczenie o niezaakceptowaniu zmian w Regulaminie pociągnie za sobą 

usunięcie konta Użytkownika. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.06.2018 


