Regulamin
POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1) Serwis internetowy Systemu wspierania decyzji dla oceny ryzyka i zapobiegania występowania zakwitów
sinicowych w małych zbiornikach miejskich (zwany dalej: "Serwis") jest własnością Uniwersytetu Łódzkiego z
siedzibą przy ulicy Narutowicza 65 w Łodzi, realizującego projekt EH-REK o nr LIFE08/ENV/PL/000517 i tytule:
„Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych „Arturówek” (Łódź) jako modelowe podejście do
rekultywacji zbiorników miejskich”.
2) Regulamin korzystania z Serwisu udostępniony jest dla wszystkich pod adresem internetowym
http://model.webii.pl/ oraz za pomocą umieszczonego na stronie projektu EHREK: www.arturówek.pl linku.
3) Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na korzystanie z Serwisu w oparciu o niniejszy regulamin poprzez
uruchomienie i używanie dowolnej strony internetowej Serwisu.
4) Prawem właściwym niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd
właściwy dla miejsca lokalizacji właściciela serwisu.
PRAWA AUTORSKIE
1) Wszelkie prawa do Serwisu oraz jego wszystkich elementów (w tym treści, oprogramowania, układu
funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych, algorytmów i utworów prezentowanych w ramach
Serwisu), należą do Uniwersytetu Łódzkiego i podlegają ochronie prawnej.
2) Użytkowanie Serwisu nie oznacza uzyskania jakichkolwiek praw do Serwisu, ani jego poszczególnych elementów.
W szczególności:
a) użytkownicy Serwisu mogą korzystać z elementów wyłącznie do własnego użytku, chyba że ich
wykorzystanie w szerszym zakresie umożliwiają obowiązujące przepisy lub wyraźna zgoda właściciela
Serwisu (ewentualnie innych uprawnionych podmiotów);
b) poza przypadkami określonymi w punkcie 2a, bez wyraźnej zgody właściciela Serwisu zabrania się w
szczególności podejmowania następujących działań w odniesieniu do Serwisu i jego poszczególnych części
oraz zawartości:
i) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści – wytwarzanie różnymi technikami dodatkowych
egzemplarzy zawartych w Serwisie treści, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową;
ii) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których treści utrwalono - wprowadzania do
obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy;
iii) w zakresie rozpowszechniania treści w sposób inny niż określony powyżej - publicznego wykonania,
wystawienia, wyświetlenia, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego
udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym;
iv) w odniesieniu do programów komputerowych: trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu
komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; tłumaczenia,
przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym;
rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii;
WYMAGANIA TECHNICZNE DLA UŻYTKOWNIKÓW
1. Właściciel serwisu dokłada starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla użytkowników wszystkich
najpopularniejszych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, także specyfikacji technicznej
komputerów. Jednakże Właściciel serwisu nie gwarantuje i nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe
funkcjonowanie Serwisu na każdym komputerze.

2. Zalecana konfiguracja to: przeglądarka Mozilla Firefox w wersji 37 lub Chrome w wersji 42, komputer PC z
dwurdzeniowym procesorem, 2GB pamięci Ram oraz stałym łączem internetowym.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1)

2)

3)
4)
5)

Właściciel serwisu nie gwarantuje nieprzerwanej i niezakłóconej dostępności Serwisu. Właściciel serwisu jest
uprawniony do przerw w dostępności i korzystaniu z Serwisu, w szczególności do naprawy, rozbudowy,
modyfikacji sprzętu lub oprogramowania, a także zaprzestania dalszego świadczenia usług Serwisu.
Właściciel serwisu dokłada starań, aby informacje ukazujące się na stronach internetowych Serwisu były
rzetelne, kompletne, zgodne z prawdą i aktualne. Właściciel serwisu nie może jednak zagwarantować, że każda
informacja będzie spełniać te warunki, dla każdego analizowanego systemu przyrodniczego. Prezentowany
model obliczeniowy służy jedynie do szacunkowej oceny stanu ekosystemów i skuteczności stosowanych
rozwiązań, wspierania, a nie podejmowana ostatecznych decyzji i nie może zastąpić rzetelnych badań i
konsultacji eksperckich. Dlatego Uniwersytet Łódzki nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania
informacji zawartych na stronach internetowych Serwisu. W szczególności za decyzje oparte na wynikach i
rozwiązaniach generowanych w ramach Serwisu.
Uniwersytet Łódzki nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewłaściwie stosowanego Serwisu oraz uzyskanych
danych, a także z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez Użytkowników.
Uniwersytet Łódzki nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu,
oprogramowania lub też okolicznościami niezależnymi od właściciela serwisu oraz firmy obsługującej Serwis.
Uniwersytet Łódzki nie ponosi odpowiedzialności za awarię sprzętu lub problemy techniczne u Użytkownika
wynikające z użytkowania Serwisu.

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW
1) Użytkownicy korzystając z Serwisu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa powszechnego i
postanowień niniejszego Regulaminu.
2) Niniejszy Regulamin korzystania z Serwisu wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej
Serwisu.
3) Uniwersytet Łódzki zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnej chwili. Zmiany
wchodzą w życie i są wiążące dla Użytkowników Serwisu z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej
Serwisu.
4) Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do bieżącego zapoznawania się ze zmianami niniejszego Regulaminu.
Łódź, dnia 15 kwietnia 2015 r.

