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§1 
DEFINICJE 

 
Administrator Portalu – Gmina Miejska Kraków;  

Dane – treści wprowadzane przez Użytkowników Czynnych do Portalu, z wyłączeniem 

danych osobowych; 

Portal – internetowy serwis informacyjny placówek oświatowych Gminy Miejskiej 

Karków, dostępny pod adresem: http://naszeszkoly.krakow.pl, utworzony i serwisowany 

przez Spółkę; 

Regulamin – niniejszy regulamin, który określa warunki korzystania z Portalu; 

Spółka – Librus sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (dawniej Librus Sp. z o.o.) z 

siedzibą w Katowicach przy al. Korfantego 193, 40-153 Katowice, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, KRS 0000630561, NIP: 6342622989, REGON: 240547379, e-mail: 

librus@librus.pl, telefon: 32 350 85 85; fax: 32 258 12 86; 

Użytkownik Bierny – każda osoba korzystając z Portalu w zakresie zapoznania się z 

Danymi,  bez możliwości ich wprowadzania, zmiany i  usuwania;   

Użytkownik Czynny – każda osoba upoważniona przez Administratora Portalu do 

wprowadzania, zmiany lub usuwania Danych zawartych w Portalu.  

 

§ 2 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 
 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Portalu. Każdy 

Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do 

korzystania z Portalu, do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i przestrzegania 

jego postanowień. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie pod adresem 

https://naszeszkoly.krakow.pl/, w szczególności Użytkownikom Czynnym podczas 

próby pierwszego logowania do Portalu. Użytkownik ma prawo utrwalić treść 

Regulaminu. Korzystanie z Portalu uzależnione jest od akceptacji postanowień 

Regulaminu, zaś czas i data akceptacji odnotowywana zostaje w bazie danych Portalu.  

2. Z Portalu korzystać może każdy Użytkownik, który zaakceptował Regulamin.  

3. Użytkownik nie ma prawa do: 

1) wykorzystywania Portalu do działań naruszających prawa osób trzecich, działań 

niezgodnych z obowiązującym prawem lub postanowieniami niniejszego 

Regulaminu,  

2) systematycznego i powtarzającego się pobierania danych z serwerów Portalu, które 

może znacząco zdestabilizować jego pracę  (atak typu DDoS lub podobny w 

skutkach, prowadzący do destabilizacji pracy Portalu lub jego czasowej 

niedostępności), 

3) korzystania z kont innych Użytkowników Czynnych lub udostępniania swojego 

Konta innym Użytkownikom, 

4) zamieszczania w Portalu treści bezprawnych,  



 

 

 

 

5) wykorzystywania Portalu dla celów zarobkowych lub komercyjnych,  

6) kopiowania koncepcji, sposobu działania oraz treści i Danych zawartych na Portalu.  

 

§3 

KORZYSTANIE Z PORTALU, WYMOGI TECHNICZNE 
 

1. Logowania do Portalu mogą dokonać wyłącznie Użytkownicy Czynni, którym hasła i 

login zostały udostępnione przez Administratora Portalu lub osoby działające w jego 

imieniu.   

2. Do poprawnego korzystania z Portalu wymagane jest: 

1) posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej 

(dotyczy wyłącznie Użytkowników Czynnych), 

2) włączona obsługa Java Script oraz akceptacja możliwości zapisywania przez 

Serwis plików cookies, 

3) aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację 

z wykorzystaniem protokołów HTTP oraz HTTPS, 

4) możliwość uruchomienia jednej z przeglądarek internetowych: FireFox, Chrome, 

Safari, Opera w aktualnych wersjach. 

 

§4 

DANE 
 

1. Dane zawarte w Portalu są udostępniane Użytkownikom nieodpłatnie.    

2. Prawa autorskie do Danych udostępnianych w Portalu (o ile te nie są danymi publicznie 

dostępnymi) stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych przysługują Użytkownikom Czynnym lub Administratorowi Portalu.  

3. Wyłączna odpowiedzialność za treść oraz poprawność Danych udostępnionych w Portalu 

ponosi Administrator Portalu. 

 

§5 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 
 

1. Administrator Portalu lub Spółka (dalej łącznie Administrator) może być zobowiązany do 

ujawniania informacji o Użytkowniku (oraz danych dodatkowych, np. adresu IP), 

osobom trzecim w przypadku, gdy ich ujawnienie jest wymagane przez przepisy prawa. 

Informacje mogą być udostępniane innym podmiotom również w celu dochodzenia praw 

Administratora lub podjęcia działań w stosunku do działań naruszających lub mogących 

naruszać prawo. 

2. Spółka informuje, iż podczas korzystania z Portalu mogą zostać zapisane w komputerze 

lub innym urządzeniu Użytkownika krótkie informacje tekstowe zwane "cookies". 

Instalacja w/w plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług. W plikach 

cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów 

internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Zawartość plików 

cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są 

przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Ogólne założenia dotyczące polityki 

prywatności stosowanej w serwisach i produktach Spółki zostały opisane w sekcji 

Polityka Prywatności dostępnej na Portalu. 

3. Portal korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych 

udostępnianej przez Google Inc. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany dostawcy usług 



 

 

 

 

analitycznych na innego, oferującego usługę tożsamą lub zbliżoną, bez konieczności 

wprowadzania zmian w Regulaminie. 

 

§6 

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI SPÓŁKI i ADMINISTRATORA 
PORTALU, ZASTRZEŻENIA PRAWNE 

 
1. Spółka i Administrator Portalu nie ponoszą odpowiedzialności za:  

1) skutki nieprawidłowego korzystania z Portalu przez Użytkownika,  

2) skutki wynikłe z przejęcia danych dostępowych Użytkownika (login, hasło) 

przez osobę trzecią, 

3) bezprawne działania osób trzecich polegające na ingerencji w system 

komputerowy Użytkownika, w szczególności włamania i wirusy komputerowe,  

4) wprowadzanie do bazy danych Portalu danych o bezprawnym charakterze lub 

związaną z nimi działalnością, 

5) jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikającej z czasowego braku dostępu do 

Danych,  

6) utratę Danych,  

7) następstwa działań podjętych przez Użytkowników stanowiących naruszenie 

postanowień Regulaminu, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

2. Spółka oraz Administrator Portalu nie gwarantuje ciągłej dostępności Portalu. 

Użytkownik musi się liczyć z przerwami w dostępie do Portalu, w szczególności 

związanymi z koniecznością wprowadzania zmian lub konserwacji Portalu.  

3. Spółka zastrzega sobie prawo do:  

1) udoskonalania Portalu, w tym jego modyfikowania w zgodzie z sugestiami 

Użytkowników, a także zmiany jego funkcjonalności i sposobu działania, 

w szczególności w celu dostosowania go do obowiązujących przepisów prawa, 

2) zablokowania dowolnego konta Użytkownika Czynnego w przypadku 

podejrzenia jego wykorzystywania wbrew postanowieniom niniejszego 

Regulaminu lub podejrzenia nieautoryzowanej próby dostępu do Danych,  

3) wyłączenia Serwisu na czas potrzebny do prawidłowej realizacji czynności 

administracyjnych związanych z należytym zabezpieczaniem, archiwizacją 

i ochroną zgromadzonych danych, 

4) umieszczenia banerów informacyjnych lub reklamowych w wybranych przez 

siebie częściach Serwisu,  

5) publikowania wewnętrznych wiadomości w Portalu adresowanych do 

wszystkich lub wybranych Użytkowników zawierających informacje dotyczące 

w szczególności funkcjonowania samego Portalu, 

6) ankietowania Użytkowników za pomocą elektronicznych ankiet, 

7) możliwości statystycznej analizy Danych gromadzonych w Portalu do celów 

prowadzenia badań. 

 

§8 
REKLAMACJE 

 
Reklamacje Użytkownika dotyczące treści Danych należy składać na piśmie na adres 

Administratora Portalu lub drogą elektroniczną z wykorzystaniem formularza kontaktowego 

dostępnego w Portalu, natomiast Reklamacje związane z dostępem do Portalu należy 

składać Spółce pisemnie na adres wskazany w §1 Regulaminu. 



 

 

 

 

§9 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn.   

2. W przypadku zmiany Regulaminu Użytkownicy zostaną powiadomieni o tym fakcie za 

pomocą opublikowanego w Portalu komunikatu.   

 

  

 
  

 


