REGULAMIN KORZYSTANIA Z BAZY WIEDZY DLA CZŁONKÓW BIM KLASTRA

1. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy dokument, zwany dalej "Regulaminem", określa warunki korzystania z zasobów
Bazy Wiedzy BIM Klastra.
1.2. Określenia użyte w regulaminie należy rozumieć następująco:
 „BIM Klaster” - Stowarzyszenie Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie z
siedzibą w Krakowie, ul. Podole 60, właściciel strony internetowej www.bimklaster.org.pl
 „ Administrator Bazy” – osoba lub osoby wyznaczone z BIM Klastra, odpowiedzialne za
administrowanie Bazą Wiedzy
 „Nowy użytkownik” - osoba fizyczna lub osoba prawna, która nie posiada loginu i hasła
dostępu nadanego przez BIM Klaster i wyraża chęć korzystania z nieodpłatnej Bazy
Wiedzy
 „Użytkownik zarejestrowany” – osoba fizyczna oraz osoba prawna, której jest
reprezentantem; która posiada login i hasło dostępu nadany przez BIM Klaster
 „Baza Wiedzy”, „Baza” - część strony internetowej www.bimklaster.org.pl, umożliwiająca
dostęp do zbioru informacji i materiałów przydatnych członkom BIM Klastra.
1.3. Użytkownik decydując się na korzystanie z zasobów Bazy Wiedzy oświadcza, że zapoznał się i
akceptuje treść niniejszego regulaminu.
2. Zasady korzystania z zasobów Bazy Wiedzy
2.1. Uprawnienia do korzystania z zasobów Bazy Wiedzy mają wyłącznie członkowie BIM Klastra
2.2. Użytkownikiem Bazy Wiedzy może być osoba zatrudniona w firmie członkowskiej i wskazana
do reprezentacji firmy w kontaktach z BIM Klastrem.
2.3. Dostęp do zasobów Bazy Wiedzy odbywa się poprzez przydzielenie przez Administratora
Bazy, Nowemu Użytkownikowi loginu oraz hasła uprawniającego go do korzystania z
materiałów tam zgromadzonych.
2.4. Dostęp do Bazy jest dobrowolny i bezpłatny.
2.5. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać działanie Bazy. W przypadku stwierdzenia
takich działań, Administrator wzywa Użytkownika do natychmiastowego wyjaśnienia
sprawy, bądź blokuje jego Konto do czasu wyjaśnienia sprawy.
2.6. Użytkownik
jest
zobowiązany,
w
szczególności,
do:
1) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić
funkcjonowanie Bazy oraz od korzystania z usług serwisu w sposób uciążliwy dla innych
Użytkowników;
2) przestrzegania autorskich praw majątkowych i osobistych oraz praw pokrewnych, a także
praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów
użytkowych
i
przemysłowych
innych
osób;
3) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych
Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o
innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy
prawa lub niniejszego Regulaminu.

2.7. Autorskie prawa majątkowe do treści zamieszczonych w Bazie Wiedzy przez Administratora
Bazy, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.), przysługują wyłącznie
autorom tekstów i grafik tam zawartych. Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie,
rozpowszechnienie i dokonywanie opracowań elementów Bazy Wiedzy, stanowiących utwór
w rozumieniu ww. ustawy, bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Administratora Bazy i
autorów tekstów, stanowi naruszenie praw autorskich i wiąże się z pociągnięciem
naruszającego prawa autorskie do odpowiedzialności odszkodowawczej.
2.8. Korzystanie z zasobów Bazy Wiedzy nie oznacza nabycia przez użytkownika jakichkolwiek
praw do materiałów w nim zawartych. Użytkownik może korzystać z tych materiałów
jedynie w zakresie dozwolonym w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2000. r. Nr 80, poz. 904, z późn.
zm.).
2.9. Jakiekolwiek korzystanie z zasobów Bazy Wiedzy mające charakter materialny, zarobkowy
lub podobny wymaga zgody BIM Klastra według zasad określonych odrębną umową.
2.10.
W przypadku udostępnienia materiałów osobom trzecim lub w przypadku innego
naruszenia zasad korzystania z zasobów Bazy Wiedzy, Administrator Bazy ma prawo
zablokować dostęp użytkownika do Bazy Wiedzy.
2.11.
Udostępnianie hasła i loginu osobom trzecim spowoduje zablokowanie dostępu do
Bazy Wiedzy.
2.12.
Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego, tj. w terminie do 3 dni, pisemnego
zawiadamiania BIM Klastra o wszelkich zmianach danych, takich jak: adres siedziby, numery
telefonów, adres e-mail itp.
2.13.
Zmiana osoby wskazanej do reprezentowania firmy w kontaktach z BIM Klastrem jest
równoznaczna z nadaniem tej osobie uprawnień do korzystania z Bazy Wiedzy oraz
zablokowaniem dostępu do Bazy Wiedzy osobie, która przestała być reprezentantem firmy
członkowskiej.
3. Odpowiedzialność Użytkownika
3.1. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności
wprowadzonych przez Użytkownika danych, Administrator może zażądać przedstawienia
stosownych dokumentów potwierdzających te dane.
3.2. Zabrania się udostępniania danych identyfikacyjnych swojego Konta innym osobom, a w
szczególności hasła dostępu.
3.3. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizowania swoich danych
3.4. W przypadku stwierdzenia podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub nieaktualnych
danych,
Administrator
ma
obowiązek:
1) wezwać Użytkownika do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości, lub
2)
zablokować Konto Użytkownika do czasu wyjaśnienia sprawy, lub
3) usunąć Konto Użytkownika.
3.5. Zabrania się korzystania z Kont należących do innych osób.
3.6. Jeżeli naruszenie przez Użytkownika zasad regulaminu spowoduje wyrządzenie szkody
osobie trzeciej, Użytkownik będzie zobowiązany do jej naprawienia.
3.7. Użytkownik nie jest uprawniony do rozpowszechniania treści zawartych w Bazie Wiedzy.

4. Dane osobowe i polityka prywatności
4.1. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników jest Stowarzyszenie Klaster Technologii
w Budownictwie (BIM Klaster)
4.2. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w Bazie w związku z korzystaniem przez
Użytkownika z Bazy. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane również w celu
zapewnienia funkcjonowania Bazy w zgodzie z przepisami prawa, w tym dochodzenia
ewentualnych roszczeń w przypadku jego naruszenia.
4.3. Dane osobowe użytkownika są przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności oraz ogólnym
rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO).
4.4. Przetwarzane w Bazie dane osobowe Użytkownika nie są udostępniane przez Administratora
Danych Osobowych podmiotom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, kiedy obowiązek
udostępnienia tych danych wynika z przepisów prawa bądź niniejszego Regulaminu.
4.5. Maksymalny zakres danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych
Osobowych to: imię i nazwisko Użytkownika, służbowy adres e-mail, numer telefonu
służbowego, w której pracuje.
4.6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Użytkownikowi przysługuje prawo do ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
4.7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie
przez przekazanie Administratorowi Danych Osobowych informacji drogą mailową (cofnięcie
zgody).Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z
pozbawieniem Użytkownika dostępu do Bazy Wiedzy.
4.8. Użytkownikowi, który wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.
4.9. W celu usunięcia Konta, Użytkownik zwraca się do Administratora Danych Osobowych za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@bimklaster.org.pl, podając dane
Użytkownika.
5. Prawa autorskie
5.1. Użytkownik decydujący się na umieszczenie w Bazie Wiedzy danych, będące utworami w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.
z 2017 r., poz. 880, z późn. zm.),dotyczące m.in.: wizerunku, materiałów lub wypowiedzi
potwierdza, że posiada prawa do: wykorzystywania, utrwalania w pamięci komputera,
zmieniania, usuwania, uzupełniania, zwielokrotniania i rozpowszechniania (w szczególności
w Internecie) tych danych.
5.2. Użytkownik publikujący w Bazie Wiedzy treści, co do których prawa autorskie przysługują
mu jako twórcy zrzeka się wszelkich roszczeń względem Stowarzyszenia Klaster Technologii
Informacyjnych w Budownictwie z tytułu nieodpłatnego wykorzystania tych treści w zakresie
określonym w ust. 5.1.
5.3. Użytkownicy udostępniający w Bazie Wiedzy treści, co do których prawa autorskie
przysługują osobom trzecim, przyjmują na siebie odpowiedzialność za uzyskanie od
uprawnionych podmiotów zgody na rozpowszechnianie tych treści. Użytkownicy ponoszą

całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku udostępnienia w
Bazie treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim bez zgody
uprawnionych podmiotów.
6. Odpowiedzialność BIM Klastra
6.1. BIM Klaster nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji
przekazanych do umieszczonych w Bazie przez Użytkowników
6.2. BIM Klaster wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Bazy i udostępnianych przez nią materiałów
odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w Bazie informacje i
materiały nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności
czy użyteczności.
6.3. BIM Klaster nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Bazy w całości albo w części
6.4. BIM Klaster nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub
administratorów serwisów, do których przekierowują odsyłacze/materiały zamieszczane
przez Użytkowników w Bazie. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści
znajdujące się na stronie, do której przekierowuje zamieszczany przez niego w Bazie
odsyłacz/materiał.
6.5. BIM Klaster nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów,
awarii i przerw w funkcjonowaniu Bazy.
7. Zgłaszanie problemów
7.1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Bazy, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w
ramach Bazy mogą być zgłaszane przez Użytkownika poprzez wysłanie informacji do
Administratora na adres: biuro@bimklaster.org.pl
7.2. Zgłoszenie zostanie rozpatrzone przez Administratora w terminie nie przekraczającym 7 dni
od dnia otrzymania informacji. BIM Klaster zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia
zgłoszenia bez rozpoznania, jeżeli wynikać ono będzie z nieznajomości niniejszego
Regulaminu lub przepisów prawa.
7.3. BIM Klaster oraz Administrator zastrzegają sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika
w celu usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta lub Bazy.
8. Postanowienia końcowe
8.1. BIM Klaster zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w dowolnym czasie, bez podawania
przyczyny takiej zmiany, poprzez zamieszczenie zmian na niniejszej stronie internetowej.
Wszelkie zmiany do regulaminu stają się skuteczne od chwili zamieszczenia na stronie.
8.2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie odpowiednie
przepisy prawa.
8.3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.

