
 
Regulamin Forum Internetowego Klastra Fotoniki i Światłowodów 

 
 

§ 1 

Definicje 

  

Definicje użyte w Regulaminie oznaczają: 

1) Regulamin ‐ niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Forum; 

2) Forum ‐ serwis internetowy dostępny pod adresem https://klaster-fotoniki.pl/forum/ za 

pośrednictwem, którego Użytkownicy mogą wymieniać opinie, informacje i komentarze; 

3) Administrator – Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów z siedzibą w Lublinie, ul. Dubois 

6/3, 20-061 Lublin, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku, IV Wydział 

Gospodarczy, pod numerem KRS 0000439169, NIP: 5170360711, REGON: 180910225 

pełniące rolę Koordynatora Klastra; 

4) Klaster – Klaster Fotoniki i Światłowodów utworzony na podstawie umowy partnerskiej z dnia 

8.11.2012 r.; 

5) Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą 

prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, będąca członkiem Klastra, 

która dokonała rejestracji i korzysta z Forum; 

6) Usługa – udostępnianie Forum przez Administratora na rzecz Użytkowników, w tym 

umożliwianie Użytkownikom zamieszczania przez nich treści na Forum oraz zapoznawania się 

z nimi;  

7) Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w 

Regulaminie, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem na czas przewidziany 

zgodnie z Regulaminem w zakresie korzystania z Forum; 

8) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U z 2020 r. poz. 344 ze zm.) 

 

§ 2 

Postanowienia ogólne  

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Forum.  

2. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną.  

3. Forum prowadzone jest przez Administratora. 

4. Forum jest udostępniane przez Administratora za pośrednictwem sieci Internet jako zasób systemu 

teleinformatycznego oraz informatycznego i jest dostępne wyłącznie dla członków . 

5. Wszelkie prawa do Forum, w tym autorskie prawa majątkowe, prawa własności intelektualnej do 

jego nazwy, należą do Administratora, a korzystanie z niego może następować wyłącznie w sposób 

określony i zgodny z Regulaminem. 

6. Administrator zastrzega sobie prawo moderowania Forum. 

7. Użytkownicy zobligowani są do publikowania na Forum wyłącznie treści zgodnych z tematyką 

Forum oraz danego wątku. 

8. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zamieszczenie przez siebie na Forum wypowiedzi 

naruszających przepisy prawa lub zasady wynikające z Regulaminu. 

 

§ 3 

Zasady korzystania z Forum  

 

1. Korzystać z Forum mogą jedynie członkowie Klastra. 

2. W celu korzystania z Forum konieczne jest dokonanie rejestracji.  

https://klaster-fotoniki.pl/forum/


 
3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego 

udostępnionego na stronach Forum, w którym Użytkownik musi wypełnić wszystkie pola.  

4. Warunkiem rejestracji jest zaakceptowanie treści Regulaminu oraz złożenie oświadczenia o 

zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 1 do 

Regulaminu.   

5. Poprawnie wypełniony i zaakceptowany przez Użytkownika formularz rejestracyjny jest 

przesyłany do Administratora i zapisywany w bazie danych Forum. 

6. Administrator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji danych podanych w 

formularzu rejestracyjnym przez Użytkownika w celu ustalenia, czy są zgodne z prawdą. 

Użytkownik jest zobowiązany do umożliwienia Administratorowi przeprowadzenia weryfikacji, w 

szczególności poprzez udzielenie dodatkowych wyjaśnień na prośbę Administratora. 

7. Podanie przez Użytkownika danych niezgodnych z prawdą lub niepełnych uprawnia 

Administratora do odmowy potwierdzenia Rejestracji i przyjęcia zamówienia na Usługi lub, w 

przypadku stwierdzenia nieprawdziwości przekazanych danych po rozpoczęcia świadczenia Usług, 

uprawnia Administratora do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

8. Po zakończeniu procesu Rejestracji, w ciągu 48 godzin, Użytkownik otrzymuje na adres e-mail 

podany przez niego w formularzu rejestracyjnym Nazwę użytkownika i Hasło do konta 

Użytkownika na Forum, w celu zabezpieczenia dostępu Użytkownika do Usług. 

9. Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania swojej Nazwy użytkowania ani Hasła 

jakimkolwiek osobom trzecim. Udostępnienie Nazwy użytkowania i/lub Hasła przez Użytkownika 

jakiejkolwiek nieuprawnionej osobie trzeciej uważane będzie za rażące naruszenie postanowień 

Regulaminu. 

10. Umowa na korzystanie z Forum z Użytkownikiem zawierana jest przez zarejestrowanie konta 

Użytkownika. 

11. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony. 

12. Korzystanie z Forum oznacza każdą czynność, która prowadzi do zapoznania się przez 

Użytkownika z zamieszczonymi na nim treściami lub skorzystania z jego funkcjonalności. 

13. Korzystanie z Forum odbywać może się wyłącznie zgodnie z Regulaminem oraz zgodnie z 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

14. Administrator dołoży starań, aby korzystanie z Forum było możliwe dla Użytkowników z użyciem 

wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów 

oraz typów połączeń internetowych. Administrator nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każdy 

wariant konfiguracyjny sprzętu elektronicznego posiadany przez Użytkownika, umożliwi 

korzystanie z Serwisu.  

15. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w zapewnianiu Forum wywołane 

działaniem siły wyższej, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników. 

16. Użytkownik publikując na Forum swoje wpisy reprezentuje własne poglądy i opinie biorąc pełną 

odpowiedzialność za publikowane treści. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek 

odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników na łamach Forum, chyba że 

odpowiedzialność taka wynika z obowiązujących przepisów prawa.  

17. Zabronione jest dokonywanie za pośrednictwem Forum jakichkolwiek działań naruszających 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności niedozwolone jest: 

a) rozpowszechnianie treści naruszających dobra osobiste osób trzecich (w tym innych 

Użytkowników Forum) lub zagrażających naruszeniem takich dóbr osobistych; 

b) podejmowanie działań spełniających znamiona przestępstwa lub zachęcających do 

popełniania przestępstw (w tym zniesławienia lub pomówienia); 

c) wzywanie do nienawiści rasowej, wyznaniowej lub etnicznej; 

d) propagowanie przemocy i agresji; 

e) propagowanie alkoholu, środków odurzających, narkotyków oraz pornografii; 

f) rozpowszechnianie materiałów naruszających (bądź zagrażających) prawom autorskim i 

pokrewnym osób trzecich; 

g) rozpowszechnianie materiałów naruszających lub zagrażających prawom własności 

przemysłowej (w tym prawom z rejestracji znaku towarowego lub patentu) lub innym prawom 

osób trzecich; 



 
h) rozpowszechnianie danych osobowych, teleadresowych, adresów mailowych itp.; 

m) rozpowszechnianie danych informatycznych zawierających wirusy komputerowe lub inne 

informatyczne rozwiązania niszczące; 

i) rozpowszechnianie treści naruszających zasady współżycia społecznego; 

j) rozpowszechnianie wulgaryzmów, treści obraźliwych, obscenicznych lub naruszających 

powszechnie uznawane zasady etyczne i zasady kultury osobistej. 

18. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez Użytkownika Forum wpisów o charakterze 

reklamowym. 

19. W przypadku gdy Użytkownik uzna, iż treści zawarte na Forum naruszają jego prawa, dobra 

osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-

how, tajemnicę chronioną prawem, może powiadomić Administratora o potencjalnym naruszeniu. 

Administrator powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmie działania mające na celu 

weryfikację i usunięcie z Forum treści będących przyczyną naruszenia. 

20. Administrator, zgodnie z art. 15 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, nie jest 

zobowiązany do sprawdzania danych przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych za 

pośrednictwem Forum. Administrator zachowuje jednak prawo do kontrolowania treści i danych 

dostarczanych przez Użytkowników w celu rozpowszechniania za pośrednictwem Forum, ich 

redagowania i moderacji, a także odmowy ich rozpowszechnia lub zaprzestania dalszego 

rozpowszechniania. W związku z powyższym Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania 

wpisów i treści naruszających niniejszy Regulamin bez powiadamiania Użytkownika, który 

dokonał wpisu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Forum w stosunku do osób 

naruszających postanowienia Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  

21. Użytkownicy zobligowani są do rozpowszechniania za pośrednictwem Forum wyłącznie treści 

własnego autorstwa. W przypadku posłużenia się utworami lub wypowiedziami innych osób, 

Użytkownicy zobligowani są do jednoznacznego wskazania cytatu zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. Ilekroć mowa jest o "Utworze", rozumie się przez to każdą wypowiedź 

Użytkownika jego autorstwa zamieszczoną przez niego na Forum, którą można uznać za utwór w 

rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

22. W zamian za świadczenie usługi umożliwienia korzystania z Forum Użytkownik upoważnia 

Administratora do korzystania z Utworu bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych, 

na wszelkich znanych polach eksploatacji. 

23. Administrator zastrzega sobie prawo do ujawnienia tożsamości Użytkownika lub wszelkich 

informacji podanych przez Użytkownika na żądanie uprawnionego organu, jeżeli w stosunku do 

Użytkownika zostanie wszczęte postępowanie karne lub cywilne mające związek z aktywnością 

Użytkownika na Forum. 

 

§ 4 

Reklamacje  

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Forum oraz problemy z korzystaniem z Usług 

należy składać z podaniem opisu reklamacji i przyczyn jej zgłoszenia oraz podaniem danych 

identyfikujących Użytkownika wnoszącego reklamację. Reklamacje takie można w szczególności 

zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@klaster-fotoniki.pl 

2. Jeżeli podane w reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji 

Administrator zwraca się do Użytkownika składającego reklamację o ich uzupełnienie. 

3. Administrator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania. W 

przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin ten liczy się od dnia dostarczenia 

uzupełnionej reklamacji. 

 

§ 5 

Dane osobowe 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników znajdują się w Klauzuli 

Informacyjnej stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu. 

mailto:biuro@klaster-fotoniki.pl


 
 § 6 

Rezygnacja w Usług 

 

1. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o korzystanie z Forum poprzez 

przesłanie stosownego oświadczenia na dane kontaktowe Administratora wskazane w § 1 pkt 3) 

Regulaminu. Użytkownik może złożyć oświadczenie woli o wypowiedzeniu Umowy w dowolnej 

w formie, również mailowej. 

2. Administrator może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usług, z zachowaniem 14 dniowego 

okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca. Administrator składa oświadczenie woli 

o wypowiedzeniu umowy w dowolnej formie, również mailowej, doręczając je na dane adresowe 

Użytkownika podane przez niego w trakcie procedury Rejestracji. 

 

§ 7  

Postanowienia końcowe 

 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10.09.2021 

2. Administrator może dokonywać zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. Zmiany podyktowane 

mogą być zmianami obowiązujących przepisów prawa, a także zmianami w strukturze lub w treści 

Forum.  

3. O treści zmiany Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony przez Administratora poprzez 

zamieszczenie stosownej informacji na Forum oraz wysłanie e-maila na ostatni adres e-mail 

zapisany przez Użytkownika na jego koncie na Forum. 

4. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie ich opublikowania na Forum. 

5. Zmiana treści Regulaminu obowiązuje Użytkownika, jeśli będzie kontynuował korzystanie z 

Forum po dniu wejścia zmian Regulaminu w życie. 

6. Nie stanowi zmiany Regulaminu: zmiana zawartych w nim danych teleadresowych dotyczących 

Administratora, ani zmiana danych Administratora wynikająca ze zmiany formy prawnej 

prowadzenia przez niego działalności. 

7. Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów 

obowiązującego prawa, należy tę część interpretować w taki sposób, by była ona zgodna z prawem 

właściwym i odzwierciedlała w najbardziej, jak to możliwe, zbliżonym zakresie intencje danego 

zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne. 

8. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem, mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa 

polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną, ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

9. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego 

Regulaminu lub Umowy jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego 

Regulaminu lub Umowy, których Stronom nie uda się w pierwszej kolejności rozwiązać ugodowo, 

podlegają następnie rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby 

Administratora, a w odniesieniu do konsumentów, sąd powszechny właściwy zgodnie z ogólnymi 

zasadami określonymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

1. Informuję, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest koordynator 

Klastra Fotoniki i Światłowodów: Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów z siedzibą przy 

ul. S. Dubois 6/3 w Lublinie, kod pocztowy 20-061, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000439169, NIP 5170360711, REGON: 

180910225. 

 

2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym również w 

sprawach dotyczących realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych może 

Pani/Pan kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych pod wskazanym adresem e-

mail: rodo@klaster-fotoniki.pl . 

 

3. Pani/Pana dane osobowe (tj. imię, nazwisko, email, reprezentowany podmiot (miejsce pracy); 

ewentualnie dla chętnych: wizerunek utrwalony na fotografii, zawartość dostępna poprzez linki 

do kont na portalach społecznościowych) będą przetwarzane przez Administratora Danych 

Osobowych w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności zamkniętego forum dla 

członków Klastra Fotoniki i Światłowodów w związku z zarejestrowaniem się przez Panią/Pana 

na forum. 

 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na 

podstawie Pani/Pana zgody.  

 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane od dnia ich pozyskania do usunięcia przez 

Panią/Pana konta na forum, ewentualnie do utraty przydatności tych danych.  

 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana 

osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobom, które 

wyraziły zgodę przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. 

Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem. 

 

7. Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do 

zrealizowania ww. celu.  

 

9. Decyzje w zakresie przetwarzanych danych osobowych nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, w tym również Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu.  

 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

 

11. Pani/Pana dane osobowe będą widoczne dla innych zarejestrowanych członków forum. 

  

12. Przetwarzane Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do właściwych organów i instytucji, 

jeśli taki obowiązek wynika z przepisów prawa. 

mailto:rodo@klaster-fotoniki.pl

