
Regulamin serwisu 

BAZA LICZYMY SIĘ DLA EDUKACJI 

 

I. DEFINICJE 

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają: 

1. Regulamin – niniejszy Regulamin serwisu „Baza LICZYMY SIĘ DLA 

EDUKACJI”; 

2. Usługodawca - Wrocławski Park Technologiczny S.A. z siedzibą  

we Wrocławiu, przy ul. Muchoborskiej 18, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym 

dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod nr rejestrowym KRS 0000004202, wysokość kapitału 

zakładowego i wpłaconego 24 174 500 PLN, NIP 899-22-18-633, Regon 

931896820; 

3. Serwis – prowadzona przez Usługodawcę platforma online dostępna  

w domenie pod adresem www.projektujemyprzyszlosc.pl 

4. Użytkownik – Osoba fizyczna, która zaakceptowała niniejszy Regulamin 

korzystająca z Serwisu zarówno w celu przeglądania go jak i zgłoszenia  

do Bazy Podmiotu.   

5. Baza – ogólnodostępny zbiór pn.: „BAZA LICZYMY SIĘ DLA EDUKACJI” 

składający się z profili Podmiotów działających na rzecz edukacji. 

6. Podmiot – Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 

niemająca osobowości prawnej, których działalność lub projekt został zgłoszony 

oraz umieszczony w Bazie celem prezentacji.    

7. Formularz zgłoszeniowy – Kwestionariusz za pośrednictwem którego, 

Użytkownik poprzez jego wypełnienie może zgłosić do Bazy Podmiot . 

8. Zgłoszenie – opublikowana w Bazie wizytówka przedstawiająca profil 

Podmiotu. 

9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 344 

ze zm.); 
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10. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lipca 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1231 

ze zm.); 

11. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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); 

12. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r.  

o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.). 

 

 

II. ZAKRES USŁUG 

1. Usługodawca świadczy usługi polegające na tworzeniu Bazy pn.: „Liczymy się 

dla edukacji”, do której zgłaszane mogą być Podmioty oraz Projekty związane 

z działaniem na rzecz edukacji w Polsce. Za pośrednictwem Formularza 

zgłaszający może zgłosić siebie bądź projekt, który reprezentuje, ale również 

inny Podmiot spełniający warunku zgłoszenia, który zna i docenia, jednak nie 

jest w niego bezpośrednio zaangażowany.   

2. W przypadku zgłoszenia Podmiotu lub Projektu, w który Użytkownik nie jest 

bezpośrednio zaangażowany, Usługodawca przed umieszczeniem 

zgłoszonego Podmiotu lub Projektu w Bazie, zwróci się do zgłoszonego 

Podmiotu, lub przedstawiciela Projektu z informacją o przesłaniu propozycji 

umieszczenia go w Bazie, spełniając równocześnie obowiązek informacyjny 

dotyczący przetwarzania danych osobowych wynikający z przepisów RODO. 

Podmiot lub Projekt, zostanie umieszczony w Bazie jedynie za zgodą.   

3. Zakazane jest wykorzystywanie Serwisu w celu innym niż określony w pkt 1,  

w szczególności poprzez promocję innych ofert i usług Pracodawcy. 

4. Usługi udostępniane są elektronicznie w Serwisie pod adresem 

www.projektujemyprzyszlosc.pl 

 

 



III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG 

1. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika może odbywać się wyłącznie  

na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie. 

2. Rozpoczęcie korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu 

przez Użytkownika jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją 

niniejszego Regulaminu. 

3. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne. 

4. Podstawowe wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu: 

1) połączenie z siecią Internet; 

2) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie 

komputera dokumentów HTML lub innej kompatybilnej z Serwisem, 

przeglądarka powinna akceptować pliki cookie. 

5. Podmioty zgłaszane mogą być przez każdego, kto wypełni Formularz 

znajdujący się na www.projektujemyprzyszlosc.pl 

6. Do bazy zgłaszane mogą być osoby, instytucje, stowarzyszenia i innego typu 

organizacje oraz projekty związane z działaniem na rzecz edukacji w Polsce.  

7. Użytkownik wypełniając Formularz celem swojego zgłoszenia do Bazy 

obowiązkowo podaje: nazwę, adres www, określenie profilu (z listy wyboru), 

obszar geograficzny działalności (z listy wyboru). Wskazane dane będą 

opublikowane w Serwisie. Dodatkowo Użytkownik obowiązkowo podaje swoje 

imię, nazwisko, adres e – mail oraz opcjonalnie telefon. Te dane nie będą 

upublicznione w Serwisie, są podawane jedynie w celach kontaktowych 

Usługodawcy z Użytkownikiem. 

8. Użytkownik wypełniając Formularz celem swojego zgłoszenia do Bazy 

opcjonalnie może podać odnośniki do swoich mediów społecznościowych, 

ogólnodostępny adres e – mail oraz ogólnodostępny numer telefonu oraz opis 

działalności.  

9. W przypadku gdy Użytkownik zgłasza Podmiot lub Projekt, z którym nie jest 

powiązany, Użytkownik zobowiązany jest do podania wskazanych w ust. 7 oraz 

dodatkowo danych umożlwiający kontakt ze zgłoszonym Podmiotem (numer 

telefonu lub adres e – mail). Osoba zgłaszająca wyraża zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych w ramach budowy bazy „Liczymy się dla edukacji”  

i oświadcza, że zapoznała się z polityką prywatności Usługodawcy. Wyrażenie 
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zgody jest dobrowolne, ale konieczne do przesłania zgłoszenia. Osoba 

zgłaszająca dobrowolnie może wyrazić zgodę na przesyłanie informacji 

handlowych i newsletterów przez Usługodawcę.  

10. Korzystanie z Bazy jest darmowe, następuje poprzez korzystanie z podstrony 

na witrynie internetowej www.projektujemyprzyszlosc.pl. W trakcie korzystania 

z bazy nie są gromadzone dodatkowe dane osobowe. 

11. Warunkiem przyjęcia do bazy jest prawidłowe wypełnienie Formularza 

zgłoszeniowego w Serwisie. 

12. Wysłanie Zgłoszenia nie zobowiązuje Usługodawcy do jego  przyjęcia  

i publikacji w Bazie. Każde Zgłoszenie poddane jest procesowi weryfikacji  

w ciągu 7 dni roboczych od jego wysłania i po jej akceptacji przez Usługodawcę 

zostaje przyjęte do realizacji.  

13. Usługodawca dokonuje weryfikacji zgłoszeń, ale nie ponosi odpowiedzialności 

za poprawność danych zgłaszanych przez formularze. 

14.  Usługodawca będzie dokonywał weryfikacji zgłoszeń i zastrzega sobie 

możliwość ich zmiany, edycji lub niepublikowania bez dodatkowych wyjaśnień 

dla zgłaszającego. W szczególności Usługodawca zastrzega sobie możliwość 

korekty oczywistych omyłek pisarskich oraz błędów językowych.  

15. Podmiot zgłoszony przez osobę trzecią do bazy, po kontakcie z Usługodawcą, 

może dokonać edycji, zmiany lub usunięcia informacji o swojej działalności  

z bazy. 

16. Usługodawca na wniosek Podmiotu może wprowadzić zmiany w treści 

opublikowanego zgłoszenia. W tym celu Zgłaszający składa wniosek drogą 

elektroniczną na adres e-mail katarzyna.wolniak@technologpark.pl, w którym 

określa proponowany zakres zmiany. Edycja  zgłoszenia następuje w terminie 

7 dni roboczych liczonych od momentu złożenia wniosku, o którym mowa  

w zdaniu poprzedzającym. 

17. Zgłoszenia będą usuwane z Bazy na wniosek Podmiotu przesłany drogą 

elektroniczną na adres e-mail katarzyna.wolniak@technologpark.pl  w terminie 

7 dni roboczych liczonych od momentu przesłania wniosku. 

18. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość informacji 

zamieszczonych w bazie. 
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19. Wszelką odpowiedzialność za treść, jego prawdziwość, zgodność z przepisami 

prawa, prawami autorskimi oraz wynikłe z tego tytułu następstwami ponosi 

Użytkownik wypełniający Formularz zgłoszeniowy. 

20. W przypadku wystąpienia przez podmiot trzeci przeciwko Usługodawcy 

z roszczeniami o naruszenie przepisów prawa, w tym praw własności 

intelektualnej, norm moralno-etycznych, niniejszego Regulaminu lub każdych 

innych roszczeń będących następstwem umieszczonego Zgłoszenia, Podmiot, 

którego naruszenie to dotyczy bądź jest z nim powiązane, zobowiązany jest 

przystąpić do sporu w charakterze strony w miejsce Usługodawcy, o ile będzie 

to formalnie dopuszczalne, niezwłocznie po poinformowaniu przez 

Usługodawcę o zaistniałym sporze. 

21. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność, aktualności  

i dokładność informacji w bazie przedstawionej w zasobach Serwisu. 

22. Usługodawca nie odpowiada za działania osób trzecich obsługujących system 

informatyczny Serwisu, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia 

sprzętu komputerowego, bądź jego zasobów danych, w tracie lub w związku  

z korzystaniem z zasobów Serwisu, w szczególności na skutek przedostania 

się do systemu informatycznego wirusów komputerowych. 

23. Usługodawca nie odpowiada za niepoprawne działanie Serwisu wynikające  

z niestandardowych ustawień przeglądarki internetowej. 

24. Usługodawca nie ponosi odpowiedniości za utratę jakichkolwiek danych 

wywołanych działaniem nieuprawnionych osób trzecich. 

25. Usługodawca strony zastrzega sobie prawo do zarządzania czasowych przerw 

technicznych w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności w przypadku 

konieczności przeprowadzenia napraw, konserwacji, modernizacji  

lub rozbudowy systemów obsługujących Serwis. 

26. Awarie techniczne serwisu nie są zależne od Usługodawcy, a ich wystąpienia 

nie da się przewidzieć. Administrator nie ponosi za odpowiedzialności za błędy 

lub przerwy w funkcjonowaniu Serwisu wynikłe z przyczyn od niego 

niezależnych, w szczególności powstałe na skutek działań lub zaniechań 

Użytkowników niezgodnych z przepisami prawa, niniejszym Regulaminem lub 

z powodu działania siły wyższej. 

 

 



 

   

IV. DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych (zwanym dalej Administratorem) 

zgromadzonych oraz przetwarzanych w związku z korzystaniem z Serwisu jest 

spółka „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we 

Wrocławiu, przy ulicy Muchoborskiej 18, REGON: 931896820, 

NIP: 8992218633, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – 

Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000004202, o opłaconym kapitale zakładowym 

w wysokości: 24 174 500,00 zł, który przetwarza dane osobowe Użytkowników 

zgodnie z postanowieniami rozporządzenia RODO, ustawy o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Administrator na podstawie art. 37 ust. 1 lit. a RODO wyznaczył Inspektora 

Ochrony Danych (IOD), z którym można kontaktować się pod adresem mail: 

iod@technologpark.pl    

3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Zgłaszającego niezbędne 

do wykonywania Usługi: imię i nazwisko, nazwa stanowiska, dane kontaktowe 

(adres e-mailowy, numer telefonu), adres IP oraz lokalizację. 

4. Administrator nie przetwarza danych osobowych Użytkowników.  

5. Dane osobowe zbierane są na podstawie akceptacji niniejszego Regulaminu 

przez Zgłaszającego. 

6. Dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu prawidłowego wykonywania 

Usługi między Usługodawcą a Zgłaszającym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO. Dane osobowe przetwarzane są do czasu zakończenia świadczenia 

Usługi oraz przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających 

z niniejszego Regulaminu, tj. na okres do 30 dni liczonych od momentu 

przesłania wniosku o usunięcie wizytówki, o którym mowa w rozdz. III pkt 3 

Regulaminu. 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Zgłaszający ma prawo 

żądania od Administratora dostępu do Twoich danych (art. 15 RODO), ich 

sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO) lub ograniczenia 

przetwarzania (art. 18 RODO), oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich 
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przetwarzania (art. 21 RODO), a także prawo przenoszenia tych danych 

(art. 20 RODO). Ponadto Zgłaszający ma prawo do cofnięcia w dowolnym 

momencie zgody na przetwarzanie swoich danych, jednak pozostanie to bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. 

8. Dane osobowe Zgłaszającego nie będą przekazywane do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej. 

9. Dane zgromadzone przez administratora danych osobowych mogą zostać 

udostępnione podmiotom trzecim. 

10. Zgłaszającym przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych oraz 

prawo żądania ich sprostowania. 

11. Dane osobowe przechowywane przez administratora nie podlegają 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

12. Zgłaszającemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

13. Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych 

przez Administratora znajduje się na stronie internetowej Usługodawcy. 

 

 

V.POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości  w funkcjonowaniu Serwisu lub 

nieprawidłowości  w zakresie realizacji Usług opisanych Regulaminem każdy  

z Użytkowników i Podmiotów ma prawo wnieść reklamację poprzez wysłanie 

wiadomości pocztą elektroniczną pod adres e-mail: 

katarzyna.wolniak@technologpark.pl . 

2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni licząc od dnia ich złożenia. 

3. Reklamacja musi zawierać dane identyfikujące Użytkownika lub Podmiot: imię 

i nazwisko/nazwa, adres e-mail oraz numer telefonu. W reklamacji musi być 

zawarta istota problemu, którego reklamacja dotyczy i dane umożliwiające jego 

identyfikację. Usługodawca zastrzega sobie prawo do kontaktu  

z Użytkownikiem/Podmiotem w celu uzyskania dodatkowych informacji jeśli 



przedstawione przez Użytkownika/Podmiot nie będą jasne. Reklamacje, które 

nie będą spełniały powyższych wymogów pozostaną bez rozpatrzenia. 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin obowiązuje na czas nieokreślony. 

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacja  

o zmianie Regulaminu zostanie przekazana za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres e-mail udostępniony przez Pracodawcę w Formularzu 

zgłoszeniowym. 

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi  

w przypadku zakończenia prowadzenia Serwisu oraz czasowego zawieszenia 

świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane  

z modyfikacją Serwisu. 

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy 

ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych 

osobowych, rozporządzenia RODO, i inne bezwzględnie obowiązujące 

przepisy prawa właściwe ze względu na przedmiot Usługi. 

5. Wszelkie spory mogące się wyłonić na tle realizacji Regulaminu rozstrzygane 

będą przez Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. 

6. Interpretacja Regulaminu użytkowania Serwisu należy wyłącznie  

do Usługodawcy. 

7. Regulamin wchodzi w życie dnia 10.06.2022 r. 

 

 


