REGULAMIN ANTYKRYZYSOWEJ PLATFORMY ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH DLA
SAMORZĄDÓW
§1. Postanowienia ogólne
1. Celem uruchomienia Antykryzysowej Platformy Rozwiązań Technologicznych dla Samorządów
jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego we wdrażaniu i wykorzystywaniu narzędzi
cyfrowych wspomagających ich funkcjonowanie i realizację zadań w okresie epidemii COVID19.
2. Pojęcia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:
a. Organizator – Polski Fundusz Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 50, 00-025
Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000466256, REGON: 146615458, NIP:
7010374912, e-mail: miasto@pfr.pl;
b. Platforma Antykryzysowa – zorganizowana platforma internetowa składająca się ze stron
i innych narzędzi internetowych udostępnianych przez Organizatora pod adresem
www.pfrdlamiast.pl/platforma-antykryzysowa/ za pośrednictwem sieci Internet;
c. Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady korzystania z Platformy Antykryzysowej
Rozwiązań Technologicznych dla Samorządów;
d. Użytkownik – podmiot korzystający z Platformy Antykryzysowej;
e. Rejestracja – zarejestrowanie się przez Użytkownika za pomocą formularza, wymagające
podania podstawowych danych pozwalających na nadanie odpowiedniego dostępu do treści
lub narzędzi udostępnionych na Platformie Antykryzysowej;
f. Partner Technologiczny – zarejestrowany Użytkownik, któremu przysługuje dostęp do
Platformy Antykryzysowej umożliwiający tworzenie Szkoleń oraz oferowanie Rozwiązań
Technologicznych;
g. Uczestnik – zarejestrowany Użytkownik, który uzyskuje dostęp do danych funkcjonalności
Platformy Antykryzysowej na podstawie uprawnień nadanych przez Organizatora w oparciu o
wypełniony formularz zgłoszenia;
h. Rozwiązanie Technologiczne – towary lub usługi prezentowane przez Partnera
Technologicznego za pośrednictwem Platformy Antykryzysowej;
i. Szkolenie – nieodpłatna usługa informacyjna lub edukacyjna online, dotycząca Rozwiązania
Technologicznego, której autorem i podmiotem oferującym jest Partner Technologiczny.
3. Przed rozpoczęciem korzystania z Platformy Antykryzysowej Użytkownik jest zobowiązany
zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystanie w jakikolwiek sposób z Platformy
Antykryzysowej oznacza akceptację postanowień Regulaminu i zobowiązanie do ich
przestrzegania.
4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Platformy Antykryzysowej zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami
współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
§ 2. Korzystanie z Platformy Antykryzysowej
1. Właścicielem Platformy Antykryzysowej jest Organizator.

2. Korzystanie z Platformy Antykryzysowej jest nieodpłatne.
3. Dostęp do niektórych treści zamieszczonych na Platformie Antykryzysowej możliwy jest
wyłącznie po dokonaniu Rejestracji, podczas której Użytkownik poda swoje prawdziwe
i aktualne dane wskazane w formularzu rejestracyjnym.
4. Podczas Rejestracji Użytkownik wybiera rolę, w jakiej chce występować – Partnera
Technologicznego (formularz www.pfrdlamiast.pl/platforma-antykryzysowa/) lub Uczestnika
(formularz www.pfrdlamiast.pl/platforma-antykryzysowa/). Organizator zastrzega sobie
prawo do dokonania weryfikacji zgłoszeń.
5. Rola Partnera Technologicznego polega w szczególności na prezentowaniu Rozwiązań
Technologicznych oraz organizowaniu Szkoleń, dedykowanym jednostkom samorządu
terytorialnego w celach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
skutków COVID-19.
6. Uczestnik ma możliwość zgłaszania za pośrednictwem Platformy Antykryzysowej konkretnych
problemów, dla których poszukuje rozwiązań cyfrowych.
7. Uczestnik może wziąć udział w Szkoleniu, po uprzednim zgłoszeniu swojego udziału za
pośrednictwem Platformy Antykryzysowej. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że dokonanie
zgłoszenia nie gwarantuje udziału w Szkoleniu ze względu na limitowaną liczbę miejsc. W
przypadku zakwalifikowania się do udziału w Szkoleniu Uczestnik potwierdzenie na podany
przez niego adres e-mail.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do decydowania o zawartości Platformy Antykryzysowej,
w tym blokowania lub usuwania zamieszczonych na niej treści w przypadku naruszenia
Regulaminu lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
9. Organizator zastrzega sobie prawo wstrzymania lub zaprzestania prowadzenia Platformy
Antykryzysowej bez wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie. Użytkownikowi nie
przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
10. Do korzystania z Platformy Antykryzysowej niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem
do Internetu oraz przeglądarki internetowej. W celu korzystania z niektórych funkcjonalności
Platformy Antykryzysowej niezbędne może być posiadanie dodatkowego oprogramowania
(np. Flash, edytor tekstu, programy obsługujące format PDF itp.), które nie jest zapewniane
przez Organizatora a jego instalacja leży wyłącznie po stronie Użytkownika.
§ 3. Wyłączenie odpowiedzialności Organizatora
1. Rozwiązania Technologiczne i Szkolenia oferowane na Platformie Antykryzysowej świadczone
są przez Partnerów Technologicznych. Organizator umożliwia jedynie danemu Partnerowi
Technologicznemu ich prezentację. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za
sposób realizacji usług świadczonych przez Partnera Technologicznego, w tym za rzetelność
i wartość merytoryczną Szkoleń.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu
Platformy Antykryzysowej, w szczególności spowodowane koniecznością wykonania czynności
technicznych dotyczących sprzętu bądź oprogramowania, siłą wyższą, niedozwolonym
działaniem osób trzecich lub wywołanych niekompatybilnością Platformy Antykryzysowej
z infrastrukturą techniczną Użytkownika jak również innymi kwestiami sprzętowymi leżącymi
po jego stronie.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji bądź treści
uzyskanych za pośrednictwem Platformy Antykryzysowej oraz za ich przydatność dla
Użytkownika.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub
zaniechaniami Użytkownika, w szczególności za korzystanie przez niego z Platformy
Antykryzysowej w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem bądź obowiązującymi
przepisami prawa, a także szkód wynikających z podania przez Użytkownika niepełnych lub
nieprawdziwych danych.
5. Organizator,
udostępniając
danemu
Użytkownikowi
możliwość
zamieszczania
i rozpowszechniania treści za pomocą określonych rozwiązań technicznych funkcjonujących
w ramach Platformy Antykryzysowej, nie ponosi odpowiedzialności za kształt i zawartość tych
treści.
6. Wszelki uwagi dotyczące funkcjonowania Platformy Antykryzysowej, w tym ewentualne
reklamacje, prosimy kierować na adres e-mail: miasto@pfrdlamiast.pl
§ 4. Prawa własności intelektualnej
1. Platforma Antykryzysowa oraz treści w niej zawarte, w tym oprogramowanie, układ graficzny
i funkcjonalny, teksty, obrazy, logo, zdjęcia, grafika, dźwięki, filmy oraz inne materiały
podlegają ochronie prawnej przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach
prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej oraz usta wie
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
2. Organizator informuje, iż Użytkownik uprawniony jest do korzystania z udostępnionych mu za
pośrednictwem Platformy Antykryzysowej materiałów wyłącznie na użytek własny, zgodnie
z ich przeznaczeniem określonym w Regulaminie. Korzystanie z treści udostępnianych na
Platformie Antykryzysowej nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na
dobrach niematerialnych do udostępnianych materiałów.
3. Użytkownik udostępniający za pośrednictwem Platformy Antykryzysowej treści, co do których
prawa autorskie przysługują podmiotowi trzeciemu, przyjmuje na siebie pełną
odpowiedzialność za uzyskanie od uprawnionego podmiotu zgody na rozpowszechnianie tych
treści. W związku z powyższym Użytkownik udostępniając w/w treści oświadcza, że są one
wolne od wszelkich wad prawnych oraz, że treści mogą być udostępniane za pośrednictwem
Platformy Antykryzysowej i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób
trzecich bądź obowiązujących przepisów prawa.
4. Użytkownik udostępniający na Platformie Antykryzysowej treści, co do których prawa
autorskie przysługują mu jako twórcy, udzielają Organizatorowi niewyłącznego prawa do
redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych treści w celach informacyjnych
i promocyjnych oraz wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników
w zakresie dozwolonego użytku w ramach Platformy Antykryzysowej.
§ 5. Przetwarzanie danych osobowych
1.

Administratorem danych osobowych jest Polski Fundusz Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.
Krucza 50, 00-025 Warszawa.
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W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych osoba, której dane dotyczą może się kontaktować z administratorem
poprzez adres email iod@pfr.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora wskazany w ust. 1
powyżej.
Organizator oświadcza, że dane osobowe będzie przetwarzał w celu:
a. umożliwienia Użytkownikom korzystania z funkcjonalności Platformy Antykryzysowej;
b. na potrzeby realizacji działań sprawozdawczych, promocyjnych, informacyjnych i
sprzedażowych dotyczących Platformy Antykryzysowej.
Przesłanką prawną przetwarzania Danych Osobowych jest art. 6 ust 1 lit. a i b Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Dane Osobowe będą przetwarzane przez okres:
a. w celu, o którym mowa w ust. 3 lit. a powyżej – przez okres nie dłuższy, niż czas
funkcjonowania Platformy Antykryzysowej lub do momentu wycofania zgody,
b. w celu, o którym mowa w ust. 3 lit. b powyżej – przez okres 3 lat od zakończenia działania
Platformy Antykryzysowej.
W przypadku skierowania żądania administrator udostępnia dane osobowe uprawnionym
organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji,
Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie
administratora, m.in. realizującym na rzecz Organizatora obsługę informatyczną – przy czym takie
podmioty będą przetwarzały dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie
z poleceniami administratora.
Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Każdej osobie, której dane Organizator przetwarza w związku z funkcjonowaniem Platformy
Antykryzysowej i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, przysługuje prawo:
a. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
b. sprostowania swoich danych osobowych,
c. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
d. usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem. Dane
kontaktowe wskazane są w ust. 2 wyżej.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, osoba, której dane
dotyczą, ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Osobie, której dane są przez Organizatora przetwarzane w związku z funkcjonowaniem Platformy
Antykryzysowej i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, przysługuje również prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Pani/Pana dane osobowe, będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będą
podlegały profilowaniu.
§ 6. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy rozstrzygać w sposób
zapewniający zgodność Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Organizator zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do
dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
3. Zmiany Regulaminu będą obowiązywały od momentu ich opublikowania na stronie internetowej
Platformy Antykryzysowej. Korzystanie przez Użytkownika z Platformy Antykryzysowej po
wprowadzeniu zmian w Regulaminie oznacza ich akceptację.

