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Regulamin korzystania z Bazy Informacji Naukowych 
Wspierających Innowacyjne Terapie 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy dokument stanowi regulamin korzystania z Bazy Informacji Naukowych 

Wspierających Innowacyjne Terapie (dalej: „BINWIT”). 

2. Przedmiotem regulaminu są zasady i warunki korzystania z Portalu przez Użytkowników. 

3. Warunkiem korzystania z Portalu jest dokładne zapoznanie się z treścią niniejszego 

Regulaminu oraz jego załączników, a także akceptacja wszystkich zawartych w nim 

postanowień. 

4. Niniejszy Regulamin jest ogólnodostępny pod adresem: www.binwit.pl/regulamin. Pod 

wskazanym adresem każdy ma możliwość nieodpłatnego pozyskania, odtwarzania, a także 

utrwalania Regulaminu. 

5. Regulamin został sporządzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344; dalej: „Ustawa o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną”). 

II. Definicje pojęć 

Następujące określenia i skróty, które będą używane w niniejszym regulaminie oznaczają: 

a) Administrator – przedstawiciel IITD, który jest odpowiedzialny za kontakt z 

Użytkownikami serwisu, a także zapewnienie należytego jego funkcjonowania; 

b) Dane Osobowe – informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do 

zidentyfikowania osoby fizycznej korzystającej z Portalu; 

c) Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej 

Akademii Nauk z siedzibą przy ul. Rudolfa Weigla 12 we Wrocławiu (53-114); IITD 

PAN – podmiot odpowiedzialny za realizację Projektu BINWIT; 

d) Infrastruktura - jest zbiorem sprzętu teleinformatycznego i usług udostępnionych w 

ramach BINWIT jego Użytkownikom; 

e) Konto Użytkownika – należy przez to rozumieć udostępniony dla Użytkownika obszar 

Portalu, w ramach którego po zalogowaniu może on korzystać z funkcjonalności 

dostępnych jedynie dla Zarejestrowanych Użytkowników; 

f) Polityka Prywatności - załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, stanowiący jego 

integralną część; 

g) Projekt – projekt pod nazwą: „Baza Informacji Naukowych Wspierających Innowacyjne 

Terapie” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej; 

http://www.binwit.pl/regulamin
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h) Portal – należy przez to rozumieć stworzony przez IITD serwis internetowy pod 

adresem www.binwit.pl służący digitalizacji Zasobów naukowych IITD; 

i) Pliki Cookies - pliki zapisywane i przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu 

podczas, gdy Użytkownik odwiedza stronę internetową;  

j) RODO - Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. 

Nr 119, str. 1 z późn. zm.); 

k) Użytkownik – każda osoba korzystająca z Portalu, która zapoznała się z treścią 

niniejszego Regulaminu oraz zaakceptowała jego treść; 

l) Użytkownik Zarejestrowany - zarejestrowany na Portalu Użytkownik, który posiada 

aktywne Konto Użytkownika; 

m) Użytkownik Niezarejestrowany – Użytkownik Portalu, który nie posiada aktywnego 

Konta Użytkownika; 

n) Zasoby – zasoby naukowe IITD PAN zawierające informacje o kolekcji bakteriofagów, 

ich sekwencji nukleotydowej oraz informacji o biologii komórek macierzystych. 

 

III. Zakres i rodzaj świadczonych usług 

 

1. BINWIT służy do digitalizacji i cyfrowego udostępniania, za pomocą systemów 

teleinformatycznych, danych o kolekcji bakteriofagów, ich sekwencjach nukleotydowych 

oraz informacji o biologii komórek macierzystych grupie zainteresowanych podmiotów. 

2. Korzystanie z Portalu jest bezpłatne.  

 

IV. Konto Użytkownika 

 

1. Proces rejestracji Konta Użytkownika w Portalu składa się z wypełnienia formularza 

rejestracyjnego, który jest dostępny pod adresem https://db.binwit.pl/pl/register 

zawierającego następujące pola: 

a) nazwa Użytkownika – pole obowiązkowe; 

b) adres poczty elektronicznej – pole obowiązkowe; 

c) hasło – pole obowiązkowe. 

2. Następnie wymagane jest potwierdzenie adresu e-mail na Portalu poprzez kliknięcie w 

otrzymany w wiadomości e-mail link do serwisu.  

3. Hasło do Konta Użytkownika musi spełniać następujące warunki złożoności: 

• składać się co najmniej z 8 znaków; 

• zawierać co najmniej jedną wielką i jedną małą literę; 

• zawierać co najmniej jedną cyfrę. 

Użytkownik nie powinien udostępniać osobom trzecim swoich danych do logowania w 

Portalu.  

4. Administrator ma prawo usunąć konta fikcyjne oraz konta, w których przypadku nie 

spełniono wymogu wskazanego w punkcie 4.  

http://www.binwit.pl/
https://db.binwit.pl/pl/register
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V. Prawa i obowiązki Użytkowników 

 

1. Każdy Użytkownik ma prawo do korzystania z Portalu w zakresie korzystania z 

wyszukiwarki służącej do wyszukiwania konkretnych bakteriofagów i komórek 

macierzystych, przeglądanie podstawowych baz danych udostępnionych na Portalu, a także 

pobierania i utrwalania Zasobów. 

2. Użytkownik Zarejestrowany ma dodatkowo uprawnienia do: 

a) przeglądania zaawansowanych danych bakteriofagów; 

b) przeglądania zaawansowanych danych odnośnie mezenchymalnych komórek 

macierzystych; 

c) przeszukiwania sekwencji nukleotydowych za pośrednictwem dedykowanej 

wyszukiwarki „BLAST”. 

3. Każdy Użytkownik jest obowiązany do korzystania z Portalu w sposób zgodny z przepisami 

prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu i jego załącznikiem, warunkami 

licencyjnymi, a w szczególności: 

a) nie może podejmować żadnych działań zakłócających lub uniemożliwiających 

prawidłowe korzystanie z Portalu innym Użytkownikom, w tym wykorzystywania 

narzędzi programowych, kodów komputerowych i plików przeznaczonych do 

niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, a także utrudniania dostępu do danych 

informatycznych zawartych w Portalu; 

b) obowiązany jest powstrzymywać się od wszelkich działań mogących naruszać dobre 

obyczaje czy renomę Portalu.  

4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z zachowań 

niezgodnych z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

5. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu Administrator może zablokować 

Użytkownikowi dostęp do Portalu. 

 

VI. Prawa i obowiązki Administratora 

 

1. Nad prawidłowym działaniem Portalu czuwa Administrator, który zobowiązuje się do 

dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia możliwości korzystania z Portalu. 

2. Administrator ma prawo: 

a) do weryfikacji poprawności i prawdziwości danych podanych przez Użytkownika. W 

przypadku wykrycia nieprawidłowości, zastrzega sobie możliwość: zablokowania 

procesu tworzenia Konta, wezwania Użytkownika do natychmiastowego usunięcia 

nieprawidłowości i udzielenia informacji w celu wyjaśnienia nieprawidłowości, 

zablokowania Konta do wyjaśnienia sprawy lub usunięcia Konta; 

b) czasowo zablokować dostęp do Konta, w przypadku uzyskania uzasadnionego 

podejrzenia naruszenia zasad korzystania z Portal zarówno przez Użytkownika jak i 

przez niepowołane osoby, lub gdy działania Użytkownika Zarejestrowanego stanowią 

zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania Portalu; 
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c) usunąć Konto Użytkownika Zarejestrowanego w przypadku, gdy utracił on prawo do 

korzystania z Portalu; 

d) do dokonywania aktualizacji udostępnianego oprogramowania realizującego Portal, jak 

również oprogramowania zarządzającego jej Infrastrukturą; 

e) zmiany przydzielonych Użytkownikom uprawnień, jeśli wymaga tego zachowanie 

ogólnej wydajności Portalu lub jest wynikiem naruszania przez Użytkownika warunków 

i zasad korzystania z Portalu; 

f) do wysyłania na podany przez Użytkownika adres e-mail informacji wynikających z 

funkcjonowania Portalu; 

g) dokonywania zmian w Regulaminie w każdym czasie, przy czym zmiany w Regulaminie 

będą publikowane na stronie internetowej Portalu w formie, która umożliwi jego 

pobieranie, utrwalanie i drukowanie - jednocześnie Administrator nie ma obowiązku 

informowania Użytkowników o wprowadzanych zmianach do Regulaminu w inny 

sposób. 

3. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w 

wyniku skorzystania z Portalu, a w szczególności: 

a) za straty spowodowane awarią sprzętu, utratą danych wskutek działania siły wyższej 

lub osób trzecich, w tym przede wszystkim spowodowane błędem Użytkownika oraz 

niezastosowaniem się do zasad określonych w dokumentacji Portalu oraz zaleceń 

Administratora; 

b) niewłaściwego przetwarzania przez Użytkowników danych podlegających szczególnej 

ochronie; 

c) popełnionych przez Użytkowników czynów niedozwolonych tj. sprzecznych z prawem 

lub zasadami współżycia społecznego; 

d) wykorzystania przez Użytkowników Portalu niezgodnie z jej przeznaczeniem; 

e) nieuprawnionego wykorzystania udostępnionych w Portalu przez Administratora 

Zasobów lub innych informacji; 

f) za treści zawarte w materiałach zamieszczonych w Portalu, za bezpośrednie lub 

pośrednie szkody spowodowane przez Użytkowników w wyniku działań związanych z 

dostępem, użyciem lub pobieraniem materiałów z Portalu i ich dalszą eksploatacją oraz 

spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem materiałów; 

g) za inne okoliczności od niego niezależne. 

4. Administrator nie gwarantuje stałej dostępności Portalu.  

 

VII. Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie informacje gromadzone o Użytkowniku, w tym również dane rejestracyjne, są 

wykorzystywane w celach administracyjnych, operacyjnych, monitorowania, raportowania 

oraz bezpieczeństwa.  

2. W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie 

właściwe przepisy prawa polskiego. 
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3. Wszelkie spory, dotyczące korzystania z Portalu, których nie uda się rozstrzygnąć, ich strony 

będą starały się rozstrzygnąć polubownie. W przypadku braku polubownego rozstrzygnięcia 

sporu, spór zostanie poddany sądowi właściwemu dla siedziby Administratora.  

4. Dostawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w tym w 

przypadku zmiany przepisów prawa lub w celu usprawnienia działania Portalu, a także w 

celu poprawy ochrony praw Użytkowników i zapobiegania nadużyciom. 

5. Postanowienia Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Administratora, 

jednakże nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronach Portalu. 

6. Niniejszy Regulamin został przyjęty w dniu 15.03.2021 r. 

 

VIII. Załącznik 

Polityka Prywatności i Cookies Bazy Informacji Naukowych Wspierających Innowacyjne 

Terapie. 

 


