
Regulamin 

I. Regulamin stron WWW dotyczy: 
1. Wszystkich jednostek uniwersyteckich (wydziałów, samodzielnych instytutów itp.). 

2. Organizacji i stowarzyszeń działających na terenie Uniwersytetu Wrocławskiego, które 

chciałyby uruchomić własny serwis informacyjny do oficjalnych, uczelnianych stron WWW. 

3. Wszystkich serwerów www posiadających adres w domenie: 

a. uni.wroc.pl  

b. uwr.edu.pl 

 i mających związek z Uniwersytetem Wrocławskim.  

II. Definicje 
 

1. Regulamin – oznacza niniejszy dokument, 

2. Serwis internetowy – oznacza zbiór powiązanych ze sobą stron internetowych udostępnionych 

w domenach  należących do UWr, który umożliwia użytkownikom korzystanie z mechanizmów 

informatycznych oraz materiałów informacyjnych opracowanych przez UWr, 

3. Strona internetowa – serwis internetowy  oparty o wspólny szablon  i własną nawigację , 

zgodny z zaimplementowanymi  mechanizmami informatycznymi, 

4. Administrator strony – pracownik UWr  posiadający uprawnienia  do pełnego edytowania  

konfiguracji platformy na której jest uruchomiony serwis internetowy, 

5. Redaktorzy merytoryczni – pracownik UWr posiadającą uprawnienia do edytowania obszaru 

serwisu internetowego lub/i strony internetowej w zakresie określonym przez administratora, 

6. Użytkownik - oznacza osobę korzystającą z serwisu internetowego i intranetowego  lub 

świadczonych za jego pomocą usług, 

 

 

 

  

 

III. Postanowienia ogólne 
 

1. Regulamin określa ogólne zasady funkcjonowania oraz korzystania z serwisu internetowego. 

2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Portalu/Strony …..(dalej jako: ….). …….UWr 

jest jednostką administracji centralnej Uniwersytetu Wrocławskiego, podległą merytorycznie 

……, organizacyjnie …… UWr. 

3. Korzystając z serwisu internetowego użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią 

regulaminu oraz zaakceptował jego postanowienia. 

4. Użytkownicy i redaktorzy korzystający z serwisu internetowego zobowiązują się przestrzegać 

postanowień regulaminu. 

5. Portal/Strona  …… został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu: 

Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022. Nr umowy: 



POWR.03.05.00-00-Z304/17. Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Program 

Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. 

 

IV. Warunki korzystania z Portalu /Stronie…… 
 

1. Użytkownik chcący korzystać z serwisu internetowego, a w szczególności świadczonych przy 

jego pomocy usług, musi zapewnić we własnym zakresie hardware (np. komputer stacjonarny, 

laptop, tablet) z zainstalowaną przeglądarką internetową i oprogramowaniem niezbędnym do 

właściwego korzystania z wybranych usług oraz połączenie z siecią Internet. 

2. Korzystanie z wybranych usług może wymagać włączenia w przeglądarce internetowej obsługi 

protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Javascript, flash oraz plików cookie’s (tzw. 

ciasteczka). 

3. Zamieszczanie na portalu treści o charakterze komercyjnym (np. o płatnych szkoleniach, 

kursach) jest niedozwolone. 

4. Korzystanie z portalu jest bezpłatne dla wszystkich użytkowników. 

 

V. Prawa i obowiązki Uniwersytetu Wrocławskiego 
1. Zakazuje się wprowadzania do Portalu/Strony treści niezgodnych z prawem, treści 

dyskryminujących, naruszających dobra osób trzecich, a także treści nie związanych z obszarem 

zawodowym. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo usuwania takich treści 

publikowanych na Portalu/Stronie, bez konieczności uzasadniania swojej decyzji. 

2. Uniwersytet Wrocławski nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniami 

lub zaniechaniami Użytkowników, w szczególności wynikłymi z korzystania przez nich z 

Portalu/Strony w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub regulaminem oraz 

szkód wynikłych z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych. 

3. Uniwersytet Wrocławski nie ponosi odpowiedzialności za sposób prezentowania treści na 

urządzeniach Użytkownika oraz za brak dostępu do Portalu/Strony spowodowany awariami, 

przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą 

danych lub wskutek działania siły wyższej. 

4. Uniwersytet Wrocławski ma prawo do wykonywania prac technicznych i informatycznych na 

serwerach obsługujących serwis internetowy i intranetowy, co może wiązać się z chwilowymi 

problemami z dostępem do treści i usług. 

5. Uniwersytet Wrocławski ma prawo dokonywać selekcji i korekty informacji zamieszczanych w 

serwisie internetowym. 

6. Uniwersytet Wrocławski ma prawo blokować IP oraz usuwać treści użytkowników w serwisie 

internetowym, gdy naruszone zostały przepisy prawa powszechnego lub zasady regulaminu. 

7. Uniwersytet Wrocławski ma prawo usuwać w całości lub części treści wprowadzane do serwisu 

internetowego przez użytkownika, gdy te mają charakter obraźliwy, dyskryminacyjny, 

reklamowy, zawierają dane osobowe lub sprzyjają zachowaniom zagrażającym zdrowiu 

fizycznemu i psychicznemu oraz moralności pozostałych użytkowników. 

8. Uniwersytet Wrocławski nie ponosi odpowiedzialności za działania użytkowników 

korzystających z serwisu internetowego bez znajomości regulaminu lub regulamin łamiących. 

9. Uniwersytet Wrocławski nie ponosi odpowiedzialności za działania i decyzje użytkowników 

podjęte na podstawie informacji dostępnych w serwisie internetowym oraz za ewentualne 



skutki powyższych działań i decyzji, w tym skutki względem innych użytkowników oraz osób 

trzecich. 

10. Uniwersytet Wrocławski nie daje gwarancji, że treści zamieszczone w serwisie internetowym 

będą spełniały wymagania i oczekiwania użytkowników. 

11. Ewentualne skargi i uwagi dotyczące działania portalu oraz wnioski dotyczące korzystania z 

praw dotyczących danych osobowych można przesyłać za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres: ....@uwr.edu.pl. 

 

VI. Prawa i obowiązki użytkownika 
 

1. Użytkownik ma prawo korzystać z serwisu internetowego zgodnie z regulaminem oraz prawem 

obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje względem świadczonych usług. 

3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za: 

a. treści zgłoszone samodzielnie do publikacji w serwisie internetowym; 

b. działania i decyzje oraz ich skutki, w tym skutki względem innych użytkowników oraz 

osób trzecich, podjęte na podstawie informacji dostępnych w serwisie internetowym. 

4. Zabrania się użytkownikowi wprowadzania treści niezgodnych z prawdą, niezgodnych z 

przepisami prawa lub naruszających dobra osobiste osób trzecich. 

5. W przypadku stwierdzenia podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych Administrator 

Strony  ma prawo do: 

a. wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości; 

b. zablokowania Konta Użytkownika do momentu wyjaśnienia sprawy; 

6. Zabronione jest przekazywanie osobom trzecim danych dostępowych do konta Użytkownika 

(loginu i hasła). 

7. Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania ze strony użytkownika które w swoich skutkach  

mogą być potencjalnie lub faktycznie utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowe działanie 

Portalu/Stron. 

 

VII. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników 
 

1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu umożliwienia korzystania z 

funkcjonalności Portalu/Strony. Podanie danych osobowych jest niezbędne do pełnego 

korzystania z Portalu (newsletter, dostęp do ofert pracy, praktyk, i stażu, możliwość 

przeglądania udostępnionych wizytówek kandydatów czy bazy pracodawców). Przetwarzanie 

danych osobowych w ramach Portalu/Strony. dotyczy też osób fizycznych prowadzących 

jednoosobową działalność gospodarczą. 

2. Każdy Użytkownik ma prawo do ochrony jego prywatności. Zasady dotyczące przetwarzania 

przez …… Uniwersytetu Wrocławskiego danych osobowych użytkowników Portalu określa 

Polityka Prywatności. 

 



VIII. Postanowienia końcowe 
 

 

1. Regulamin może być zmieniony jednostronnie przez Uniwersytet Wrocławski w każdym 

czasie w całości lub części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu jego 

opublikowania. 

2.  Użytkownik, który nie wyrazi zgody na zmieniony Regulamin, nie będzie miał możliwości 

korzystania z Portalu/Strony. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem …… r. 


