Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla portalu internetowego o nazwie
„EUREKA – system wspomagania współpracy biznesowo technologicznej”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Artykuł I – Postanowienia ogólne
1. Platforma „EUREKA – system wspomagania współpracy biznesowo technologicznej” działa w oparciu
o koncepcję innowacji otwartych. Jej zadaniem jest ożywienie i ułatwienie przedsiębiorcom oraz pracownikom
sfery nauki, badań i rozwoju oraz transferu technologii współpracy dla rozwoju i wspólnego czerpania korzyści
z wdrażania innowacji. Platforma jest ogólnodostępna.
2. Platforma „EUREKA – system wspomagania współpracy biznesowo technologicznej” jest finansowana
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działania 8.2 Transfer wiedzy, poddziałania 8.2.1 Wsparcie
dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. Zasięg terytorialny jej działania obecnie obejmuje województwo
łódzkie.
3. Celem Platformy „EUREKA – system wspomagania współpracy biznesowo technologicznej” jest poprawa
przepływu informacji pomiędzy uczelniami a firmami oraz w obrębie uczelni i jednostek badawczorozwojowych.
4. Właścicielem Platformy „EUREKA – system wspomagania współpracy biznesowo technologicznej” oraz
usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest
Transition Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Pawia 55, e-mail: tt@tt.com.pl
Artykuł II - Definicje
1.

Platforma „EUREKA – system wspomagania współpracy biznesowo technologicznej”, zwana dalej
„Platformą” - serwis internetowy zarejestrowany w domenie www.systemeureka.com

2.

Użytkownik – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub
jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 k.c., która korzysta z Platformy i posiada Profil.

3.

Odbiorca - każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub
jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 k.c., która korzysta z Platformy na własne potrzeby.

4.

Rejestracja - proces określonych czynności wykonywanych przez Użytkownika, prowadzących do
utworzenia „Profilu potwierdzonego” na Platformie.

5.

Profil automatyczny (niepotwierdzony) – profil osoby lub instytucji tworzony automatycznie przez
system na podstawie danych powszechnie dostępnych w Internecie. Ze względu na automatyczny sposób
jego tworzenia, informacje w nim zawarte nie są w pełni wiarygodne.

6.

Profil potwierdzony - miejsce na Platformie dostępne po dokonaniu Rejestracji, posiadające unikalny login
i hasło, będące zbiorem zasobów i informacji o osobie lub instytucji, tworzony ręcznie przez Użytkownika
przez wypełnienie informacji dotyczących osoby lub instytucji lub potwierdzenie danych zawartych w „Profilu
automatycznym”. Profil potwierdzony oznaczony jest symbolem

7.

Profil Użytkownika (zakładka „Eksperci”) - sekcja Platformy dostępna dla Użytkownika i Odbiorcy
zawierająca informację o osobie, w tym o jego: dorobku naukowym i zawodowym, rekomendacjach
udzielonych przez innych Użytkowników, współpracownikach oraz danych kontaktowych (tylko dla
Użytkowników). Potwierdzenia profilu Użytkownika może dokonać jedynie osoba, której profil dotyczy.

8.

Profil instytucji (zakładka „Instytucje”) - sekcja Platformy dostępna dla Użytkownika i Odbiorcy
zawierająca informację o instytucji, w tym o: pracownikach, sprzęcie, lokalizacji oraz rekomendacjach
udzielonych przez Użytkowników. Profil instytucji może być potwierdzony lub nie. Potwierdzenia profilu
instytucji może dokonać jedynie osoba do tego upoważniona.

1

9.

Dostępna aparatura – (zakładka „Aparatura”) - sekcja Platformy dostępna dla Użytkownika i Odbiorcy
zawierająca informację o dostępnej aparaturze, w tym o: właścicielu, lokalizacji, danych technicznych, roku
produkcji.

10. Wiedza - sekcja Platformy dostępna dla Użytkownika i Odbiorcy zawierająca informację o dorobku
naukowym oraz profesjonalnym związanym z wybraną dziedziną wiedzy.
11. Regulamin – niniejszy regulamin.
Artykuł III – Ogólne warunki korzystania z Platformy
1. Regulamin określa warunki korzystania z „Platformy”, w szczególności prawa i obowiązki właściciela
platformy, Użytkowników oraz Odbiorców związane ze świadczeniem usług za pośrednictwem Platformy,
zasady odpowiedzialności oraz zasady ochrony danych osobowych korzystających z usług za pośrednictwem
Platformy. Skorzystanie z Platformy tworzy formalnoprawną więź opartą na postanowieniach Regulaminu
i ustaw.
2. Użytkownik akceptuje Regulamin poprzez klikniecie przycisku „Zakończ” w procesie rejestracji.
3. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia korzystanie z serwisu www.systemeureka.com
Artykuł IV – Warunki dostępu do Platformy
1. Dostęp do strony internetowej www.systemeureka.com jest bezpłatny. Nie dotyczy to kosztów połączenia
przez sieci telekomunikacyjne, kablowe, bezprzewodowe itp. wykorzystane przez użytkownika korzystającego
z Platformy. Użytkownik zobowiązany jest do wykorzystywania Platformy wyłącznie w celach zgodnych treścią
Regulaminu, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, etyką, dobrymi obyczajami. Użytkownicy
i Odbiorcy zobowiązani są powstrzymać się przed wszelkimi działaniami, które mogą powodować
nieprawidłowe funkcjonowanie Platformy albo zagrażać interesom właściciela platformy lub innych
współkorzystających z Platformy, czy też narażać ich na szkodę.
2. Zawartość Platformy jest podzielona na część ogólnodostępną i na część dostępną wyłącznie dla
Użytkowników, który utworzyli „Profile potwierdzone”.
3. Część ogólnodostępna obejmuje następujące zakładki: Eksperci, Wiedza, Instytucje, Aparatura, Współpraca,
Współpracownicy, Podobni/Podobne, Rekomendacje, w których zawarte są informacje o poszukiwanych
osobach (Eksperci), instytucjach oraz aparaturze. Część ta jest dostępna dla wszystkich Użytkowników
i Odbiorców, którzy zaakceptowali treść Regulaminu.
4. Część przeznaczona dla Użytkowników, który utworzyli „Profile potwierdzone”, dostępna jest po
przeprowadzeniu procesu Rejestracji. Umożliwia ona tworzenie oraz modyfikowanie „Profilu potwierdzonego”.
5. Użytkownik dokonujący Rejestracji, tj. wypełniający formularz rejestracyjny, oświadcza jednocześnie, że
podane w nim dane są kompletne i prawdziwe, jest osobą uprawnioną do jego wypełniania, zapoznał się
z treścią Regulaminu i zobowiązuje się go przestrzegać.
6. Rejestracja „Profilu instytucji”, może być dokonana wyłącznie przez osobę, która jest umocowana do
reprezentowania Użytkownika, w tym do dokonywania w jego imieniu wszelkich czynności związanych
z Rejestracją. W celu Rejestracji osoba ta powinna wypełnić formularz rejestracyjny, a także prócz danych
dotyczących Użytkownika podać także: swoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego,
pełną nazwę (firmy) podmiotu rejestrowanego oraz adres jego siedziby wraz z nazwą kraju i regionu
(województwa), a także podstawę, z której wynika jego uprawnienie do reprezentowania Użytkownika.
7. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego i ewentualnym zweryfikowaniu danych
wpisanych w formularzu, każdy Użytkownik otrzymuje na adres poczty elektronicznej podany w czasie procesu
rejestracji stosowny link, którego kliknięcie spowoduje potwierdzenie rejestracji i utworzenia Profilu
potwierdzonego.
8. Zabrania się podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych. Właściciel Platformy zastrzega sobie
prawo weryfikacji danych i potwierdzania tożsamości osób dokonujących Rejestracji.

2

9. Hasło do Profilu potwierdzonego jest wprowadzane podczas procesu Rejestracji. Hasło może zostać
zmienione przez Użytkownika przypisanego do „Profilu potwierdzonego” poprzez zalogowanie się do konta.
10. Login i hasło Użytkownika przypisanego do „Profilu potwierdzonego” są poufne, zaś Użytkownik ponosi
odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną w wyniku nieutrzymania tychże danych w poufności. Nazwę
Użytkownika i hasło może używać wyłącznie Użytkownik przypisany do „Profilu potwierdzonego”, który ponosi
odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek nieuprawnionego dostępu przez osoby trzecie. Użytkownik
przypisany do „Profilu potwierdzonego” zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia właściciela
Platformy o wszelkich przypadkach użycia jego hasła przez nieuprawnione osoby.
11. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Profili innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Profilu innym
osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Profilu utworzonego dla osoby prawnej lub jednostki
organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, osobom należycie
umocowanym przez Użytkownika zarejestrowanego do działania w jej imieniu. Profile nie mogą stanowić
odrębnego przedmiotu obrotu prawnego, co jednak nie dotyczy przejścia praw i obowiązków wynikających
z posiadania Profilu instytucji przez Użytkownika na rzecz jego następcy prawnego.
12. Właściciel Platformy zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Profilu bądź możliwości
korzystania przez Użytkownika z wybranych usług w przypadku stwierdzenia nieuprawnionego dostępu osób
trzecich do konta. Dalsze korzystanie z Profilu przez Użytkownika zarejestrowanego może zostać uzależnione
od dokonania zmiany hasła do Profilu. Po dokonaniu zmiany hasła Użytkownik natychmiast odzyska dostęp do
Profilu.
13. Właściciel Platformy zobowiązuje się informować Użytkowników przypisanych do „Profilu potwierdzonego”
o wszelkich nieprawidłowościach związanych z funkcjonowaniem Platformy www.systemeureka.com.
14. Właściciel Platformy nie ponosi odpowiedzialności za szkody: powstałe na skutek niemożliwości korzystania
z Platformy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika lub Odbiorcy, wyrządzone w wyniku korzystania
z Platformy w sposób sprzeczny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wynikłe
z podania przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy Rejestracji.
15. Właściciel Platformy odpowiada wyłącznie za szkody wyrządzone przez niego umyślnie. Postanowienie to
nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
16. Właściciel Platformy zastrzega, iż minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Platformy
to: podłączenie z siecią Internet, korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie
dokumentów HTML.
17. Użytkownik przypisany do „Profilu potwierdzonego” ma prawo składać reklamacje, co do nieprawidłowości
funkcjonowania Platformy, które rozpatruje właściciel Platformy. Każda reklamacja winna zawierać co
najmniej: imię, nazwisko i adres poczty elektronicznej Użytkownika, opis nieprawidłowości funkcjonowania
Platformy. Uwagi należy przesyłać na adres poczty elektronicznej: eureka@tt.com.pl. Właściciel Platformy
rozpatruje reklamacje i informuje Użytkownika przypisanego do „Profilu potwierdzonego” o wynikach
postępowania reklamacyjnego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. O wyniku postępowania
reklamacyjnego informuje się Użytkownika przypisanego do „Profilu potwierdzonego”, który zgłosił reklamację,
przesyłając mu informacje o zakończeniu postępowania reklamacyjnego i jego wyniku na adres poczty
elektronicznej podany w reklamacji.
Artykuł V - Prawa własności
1. Zawartość strony internetowej www.systemeureka.com włącznie z jej strukturą, dystrybucją, danymi,
tekstami, logotypem, symbolami graficznymi, guzikami, kodem sources, a także innymi wyróżniającymi się
znakami związanymi ze stroną lub znajdującymi (przejawiającymi się) na niej i wszystkimi związanymi
z dostępnymi w ramach Platformy usługami jest własnością właściciela Platformy i podlega ochronie prawami
autorskimi i innymi prawami własności intelektualnej. W związku z tym użycie, kopiowanie, eksploatacja,
reprodukcja a także usuwanie, zmienianie, modyfikacja, wykorzystywanie, wystawianie publiczne rejestrowanie
i aplikowanie o rejestrację teraz i w przyszłości, w części lub w całości, czasowo lub trwale jest zabronione bez
uprzedniej pisemnej zgody posiadacza praw do strony internetowej.
2. Właściciel Platformy zastrzega sobie prawo do zmiany szaty graficznej, prezentacji i konfiguracji strony
internetowej www.systemeureka.com bez uprzedzenia i w każdym czasie.
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3. Właściciel Platformy nie przyznaje Użytkownikowi ani Odbiorcy żadnych, wyraźnych lub dorozumianych praw
do korzystania z zawartości strony internetowej www.systemeureka.com, znajdujących się na niej znaków
towarowych i innych treści chronionych wyłącznym prawem do korzystania.
4. Strona internetowa www.systemeureka.com zawiera linki do innych stron internetowych. Właściciel
Platformy nie ponosi odpowiedzialności za dostępność witryn, do których linki znajdują się na stronie
www.systemeureka.com, jak również za ich użyteczność, dokładność i zawartość, w tym za oferowane na nich
produkty lub usługi.
5. Właściciel Platformy nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w Profilach Użytkowników i instytucji.
Platforma nie gwarantuje prawdziwości lub przydatności informacji dostarczonej przez Użytkowników
przypisanych do „Profilu potwierdzonego”.
Artykuł VI – Rekomendacje
1. Użytkownicy
Użytkowników.

przypisani

do

„Profilu

potwierdzonego”

mogą

zamieszczać

Rekomendacje

innych

2. Aby zgłosić Rekomendację Użytkownik powinien stworzyć krótki opis wypełniając dostępny na stosownej
stronie rekomendowanego Użytkownika formularz. Opis ten jest upubliczniany dla każdego Użytkownika
i Odbiorcy.
3. Opis powinien być rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do
właściwości, takich jak: jego jakość, funkcje, przeznaczenie, oczekiwanie, własności itp. Opis powinien być
zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności powinien zawierać wymagane
w określonych okolicznościach informacje. Użytkownik tworzący Rekomendację ponosi pełną odpowiedzialność
za treści umieszczone przez siebie w opisie, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości
takiego opisu.
4. Po wypełnieniu Rekomendacja jest widoczna zarówno w Profilu Użytkownika, który ją wystawił, jak
i w Profilu Użytkownika, dla którego została wystawiona.
Artykuł VIII – Ochrona danych osobowych i administrowanie tymi danymi
1. Dane osobowe Użytkowników Platformy podlegają ochronie prawnej przewidzianej w powszechnie
obowiązujących przepisach prawa oraz niniejszym Regulaminie. Właściciel Platformy stosuje techniczne
i organizacyjne środki ochrony danych osobowych, zapewniające bezpieczeństwo przechowywanych danych
osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisach
związanych.
2. Użytkownik przypisany do „Profilu potwierdzonego” wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących go danych
osobowych podanych przez niego podczas rejestracji Profilu, poprzez klikniecie przycisku „Zakończ” w procesie
rejestracji. Zgoda obejmuje przetwarzanie danych w celu realizacji założeń projektu „EUREKA – system
wspomagania współpracy biznesowo technologicznej”, to jest ułatwienia przedsiębiorcom oraz pracownikom
sfery nauki, badań i rozwoju współpracy przy wdrażaniu innowacji.
3. Administratorem danych osobowych jest Transition Technologies S.A., ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa.
4. Zakres danych osobowych określony został w formularzu rejestracyjnym dostępnym pod adresem
http://www.systemeureka.com/users/new. Dane osobowe w systemie EUREKA obejmują: imię, nazwisko,
stopień naukowy, email, numer telefonu, miejsce zatrudnienia, zdjęcie, listę publikacji – o ile Użytkownik je
poda lub zostaną pobrane ze źródeł powszechnie dostępnych w Internecie.
5. Podawanie wyżej wymienionych danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.
6. Dane osobowe są udostępniane wyłącznie dla realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
7. Każda osoba, której dane znajdują się na Platformie ma prawo dostępu do danych, ich poprawiania, a
także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania - poprzez link na stronie „Zgłoś naruszenie” lub poprzez
wysłanie wiadomości do administratora danych na adres eureka@tt.com.pl. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu
Profil Użytkownika zostaje usunięty z Platformy a świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zakończone.
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8. Usunięcie danych osobowych z bazy danych właściciela Platformy nie wymaga zgody osoby, której te dane
dotyczą.
Artykuł IX - Postanowienia końcowe
1. Niniejsza wersja regulaminu wchodzi w życie z dniem opublikowania.
2. Regulamin oraz umowy o świadczenie usług podlegają prawu polskiemu i według tego prawa winny być
interpretowane.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie lub umowach o świadczenie usług zastosowanie mają
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Załącznik
Informacja o zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych
drogą elektroniczną









Możliwość otrzymania spamu.
Działanie oprogramowania typu malware, czyli oprogramowania, które jest w stanie, po uruchomieniu,
zarazić pliki w sposób samopowielający, zazwyczaj nie będąc zauważonym przez użytkownika.
Obecność i działanie robaków internetowych (worm), czyli szkodliwego oprogramowania zdolnego do
samopowielania.
Możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware, to jest oprogramowania szpiegującego działania
użytkownika w Internecie, instalującego się bez jego wiedzy, zgody i kontroli.
Możliwość bycia narażonym na cracking lub phishing (łowienie haseł).
Możliwość bycia narażonym na sniffing ‐ niedozwolony podsłuch, polegający na wykorzystaniu
sniffera ‐ programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne
analizowanie danych przepływających w sieci.
Możliwość bycia narażonym na działania innego niechcianego lub "złośliwego" oprogramowania,
wykonującego czynności niezamierzone przez użytkownika, niewchodzące w granice definicji
wymienionych powyżej, a występujące pod nazwami: wabbit, trojan, backdoor, exploit, rootkit,
keylogger, dialer, hoax.
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