REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ www.bogactwowsi.pl

§ 1 Wstęp
1.

Niniejszy regulamin dotyczy funkcjonowania Serwisu internetowego www.bogactwowsi.pl,
prowadzonego w ramach projektu „Bioróżnorodność – bogactwo wsi”. Regulamin określa prawa
i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora
jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.

§ 2 Postanowienia ogólne
1.

Celem Serwisu jest publikowanie aktualnych informacji dotyczących projektu Bioróżnorodność –
bogactwo wsi, prowadzenie modułu Mapa Bogactwa Bioróżnorodności Wsi oraz szkolenia
elearningowego.

2.

Właścicielem, administratorem strony i moderatorem danych jest Fundacja Ziemia i Ludzie, ul.
Napoleona Bonaparte 47B, 04065 Warszawa.

3.

W ramach strony użytkownik może stworzyć indywidulane konto podając wymagane dane.
Użytkownik, rejestrując konto, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w
zakresie korzystania z zasobów strony i publikowania informacji oraz prowadzenia działań
związanych z realizacją Mapy Bioróżnorodności Wsi oraz elearningu, przez Fundację Ziemia i
Ludzie Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne dla dokonania rejestracji i
publikacji danych.

4.

Fundacja Ziemia i Ludzie zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

§ 3 Zasady publikowania materiałów i korzystania z serwisu przez Użytkowników
1.

Zalogowani Użytkownicy mogą dodawać obserwacje do Mapy Bogactwa Wsi, wskazując punkty
na mapie, przesyłają ilustrujące zdjęcie, wybierając odpowiedną kategorię oraz dodając opis.
Zdjęcie nie może mieć więcej niż 4MB wielkości.

2.

Zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze pod obserwacjami.

3.

Zalogowani użytkownicy mogą korzystać z elearningu umieszczonego w serwisie.

4.

Użytkownik przesyłając zdjęcie, obserwację, komentarz do serwisu www.bogactwowsi.pl
oświadcza, że posiada pełne prawa do publikacji zdjęć i treści i ponosi za nie pełną
odpowiedzialność.

5.

Fundacja Ziemia i Ludzie zastrzega sobie prawo do odmowy opublikowania artykułu czy zdjęcia
jeśli stwierdzi, że zgłoszone treści nie nadają się do prezentowania na stronie. Moderator
zastrzega sobie prawo do usunięcia, częściowej zmiany lub korekty publikowanych informacji.

6.

Użytkownicy elearningu mają prawo do otrzymania certyfikatu pod warunkiem zaliczenia
wszystkich przewidzianych w elearningu testów. Certyfikat wydany zostanie na imię i nazwisko
wpisane w formularzu rejestracji i wysłane na adres podany w formularzu rejestracji. Fundacja
nie odpowiada za błędy w danych podanych w trakcie rejestracji.

§ 4 Odpowiedzialność
1.

Fundacja Ziemia i Ludzie nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane
przez Użytkowników. Treści przesyłane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców
Serwisu.

2.

Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za działania innych Osób.

3.

Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne
Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych Osób.
Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który przesłał sporne zdjęcie /
artykuł.

4.

Właściciel zobowiązuje się do natychmiastowego usunięcia treści niezgodnych z polskim prawem
lub treści, które naruszają prawa autorskie osób trzecich. Naruszanie tychże praw należy
udowodnić przedstawiając swoje prawa do spornej treści.

