
 

 

 

REGULAMIN BAZY ZASOBÓW WSPÓLNYCH URZĘDU MIASTA ŁODZI 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

1. Baza Zasobów Wspólnych Urzędu Miasta Łodzi to internetowa przestrzeń  

do nieodpłatnego dzielenia się zasobami kultury. W Bazie Zasobów Wspólnych Urzędu 

Miasta Łodzi znajdują się zasoby, które mogą być wykorzystywane przy organizacji 

inicjatyw i projektów kulturalnych oraz edukacyjnych realizowanych na rzecz 

mieszkańców Łodzi. Baza Zasobów Wspólnych Urzędu Miasta Łodzi to narzędzie o 

charakterze informacyjnym. 

2. Baza Zasobów Wspólnych Urzędu Miasta Łodzi jest otwarta dla wszystkich,  

stąd zamieszczane wpisy będą dostępne dla wszystkich użytkowników.  

Prosimy o podejmowanie rozważnych decyzji dotyczących upublicznianych treści. 

3. Ilekroć w „Regulaminie Bazy Zasobów Wspólnych Urzędu Miasta Łodzi” jest mowa o: 

1) Bazie – należy przez to rozumieć Bazę Zasobów Wspólnych Urzędu Miasta Łodzi; 

2) Serwisie – należy przez to rozumieć serwis internetowy „Baza Zasobów 

Wspólnych Urzędu Miasta Łodzi” dostępny pod adres internetowym 

uml.lodz.pl/kultura/baza-zasobow-wspolnych/; 

3) Administratorze – należy przez to rozumieć Urząd Miasta Łodzi; 

4) Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę, która dokonała rejestracji  

w Serwisie i której konto zostało aktywowane przez Administratora; 

5) Regulaminie Bazy – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin; 

6) Oferta – informacja o udostępnianym w ramach Bazy zasobie dodawana przez 

Użytkownika. 

4. Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące podstawy korzystania z serwisu 

internetowego Baza Zasobów Wspólnych Urzędu Miasta Łodzi znajdującego się  

pod adresem internetowym uml.lodz.pl/kultura/baza-zasobow-wspolnych/ . 

5. Postanowienia Regulaminu Bazy wraz z przepisami prawa obowiązującego  

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa  

i obowiązki Użytkownika Serwisu a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności 

Administratora.  

6. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających  

do korzystania z Serwisu, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu Bazy. 



 

 

7. Przedmiotem usługi jest umożliwienie Użytkownikowi umieszczania ofert w Bazie celem 

udostępnienia zasobów do wypożyczenia oraz udostępnienie Użytkownikowi ofert 

innych Użytkowników, zgodnie z Regulaminem Bazy. 

8. Korzystanie z Bazy wymaga dokonania rejestracji. Dla osób niezarejestrowanych 

dostępne będą oferty Użytkowników z ograniczonym zakresem danych (brak danych  

o udostępniającym Użytkowniku). 

9. Oferty zamieszane są w Bazie na okres 6 miesięcy, licząc od dnia zamieszczenia.  

Po upływie tego okresu są automatycznie usuwane. Istnieje możliwość zgłoszenia 

potrzeby przedłużenia okresu publikacji oferty, jednak nie później niż 7 dni przed datą jej 

usunięcia. Zgłoszenia należy dokonać na drodze korespondencji elektronicznej na adres 

p.pajor@uml.lodz.pl.  

10. Przed upływem okresu 6 miesięcy Użytkownik może usunąć swoją ofertę.   

Zgłoszenia potrzeby usunięcia oferty należy dokonać na drodze korespondencji 

elektronicznej na adres p.pajor@uml.lodz.pl. 

11. Administrator nie stosuje plasowania złożonych ofert. Wykaz złożonych ofert jest zgodny 

z terminem zgłoszenia począwszy od najnowszych. 

 

Rozdział 2 

Warunki rejestracji 

1. Rejestracja w serwisie jest dobrowolna i bezpłatna. Dotyczy jedynie użytkowników 

zainteresowanych pełnym dostępem do zasobów  Bazy.  

2. Rejestracja Użytkownika w Serwisie następuje przez: 

a. wyrażenie przez Użytkownika zgody na związanie się postanowieniami 

niniejszego Regulaminu Bazy; 

b. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez wprowadzenie 

następujących danych do formularza rejestracyjnego, który umieszczony jest  

w Serwisie: 

 Nazwa Użytkownika  

(dla podmiotów – nazwa instytucji/organizacji/grupy nieformalnej;  

dla osób fizycznych – imię i nazwisko); 

 Adres e-mail; 

 Numer telefonu (nieobowiązkowe); 

 Login Użytkownika; 

 Hasło Użytkownika. 

3. Aktywacji konta Użytkownika dokonuje Administrator bez zbędnej zwłoki  

po wyrażeniu zgód i przekazaniu wymaganych danych.  



 

 

4. Wprowadzone przez Użytkownika na etapie rejestracji dane (z wyłączeniem loginu  

i hasła Użytkownika) udostępniane będą innym Użytkownikom po zarejestrowaniu. 

5. Użytkownik ma prawo do cofnięcia w każdej chwili zgody na przetwarzanie danych 

osobowych poprzez wypełnienie formularza „Wypisz się”, który umieszczony jest  

w Serwisie. Administrator na żądanie, które wpłynie w dniu pracy Urzędu Miasta Łodzi  

w godz. 8.00-15.00 dokona usunięcia konta bezzwłocznie, w innym przypadku  

w pierwszym dniu pracy następującym po wpłynięciu zgłoszenia. Od tej chwili  oferty  

oraz dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte z Serwisu i nie będą w żaden inny 

sposób przetwarzane przez Administratora. 

6. Usługi świadczone są nieodpłatnie na rzecz zarejestrowanego Użytkownika,  

który dokonał aktywacji konta. 

 

Rozdział 3 

Prawa oraz obowiązki Administratora i Użytkownika 

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za udostępniane w Bazie zasoby.  

2. Szczegółowe ustalenia dotyczące udostępniania zasobów czynią bezpośrednio między 

sobą Użytkownicy.  

3. Administrator nie będzie świadczył Usług przechowywania i publikowania informacji  

w Bazie, których treść będzie niezgodna z wymogami Regulaminu Bazy. 

4. Administrator ma prawo w każdym czasie zamknąć Serwis i zakończyć jego działanie  

z zachowaniem 30-dniowego terminu na poinformowanie użytkowników nim działanie 

stanie się skuteczne.  

 

Rozdział 4 

Treści niedopuszczalne 

1. Administrator strony zastrzega sobie prawo do usunięcia oferty Użytkownika,  

o czym poinformuje Użytkownika, jeśli nie jest ona opisana w sposób poprawny. 

Administrator ma również prawo do usunięcia wpisu, jeżeli uważa, że zachodzi ku temu 

uzasadniona potrzeba. Dotyczy to szczególnie wpisów, których treść jest niezgodna  

z prawem lub postanowieniami Regulaminu Bazy. 

2. Zabronione jest podszywanie się pod inne osoby i wykorzystywanie wizerunku innej 

osoby. 

3. Niedozwolone jest publikowanie w szczególności wpisów, które zawierają: 

a. treści nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujące 

przemoc lub totalitarny ustrój państwa, 

b. wulgaryzmy, 

c. reklamy (również ukryte), 



 

 

d. treści, które mają charakter utworu i pochodzą od osoby trzeciej innej niż Użytkownik, 

e. treści niezgodne z prawem, 

f. treści naruszające dobra osobiste osób trzecich, 

g. treści stanowiące formę czynu karalnego będącego przestępstwem lub wykroczeniem 

przeciwko porządkowi publicznemu, albo naruszające prywatność, 

h. treści promujące działania nielegalne, 

i. treści pornograficzne, 

j. działania promocyjne i komercyjne Użytkownika, 

k. treści propagujące przemoc, 

l. treści obraźliwe, zniesławiające i kompromitujące osoby trzecie lub innych 

Użytkowników, 

m. treści zawierające oprogramowanie lub informacje, które mogą naruszać, być 

szkodliwe lub niszczące dla serwisów informatycznych. 

 

Rozdział 5 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, dla których 

administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  

27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informujemy, 

że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi  

przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, e-mail: lckm@uml.lodz.pl. 

2. Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora oraz zastępcę inspektora ochrony 

danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail iod@uml.lodz.pl. 

Z inspektorem ochrony danych i jego zastępcą można się kontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Urząd Miasta Łodzi  

oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne w przypadku zamiaru 

skorzystania z internetowej Bazy Zasobów Wspólnych. Podstawą do przetwarzania 

danych będzie  art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia – zgoda osoby, której dane 

dotyczą.  

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu rejestracji i korzystania z Bazy Zasobów 

Wspólnych, na zasadach określonych w Regulaminie Bazy. 
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4. Dane osobowe będą udostępniane podmiotom korzystającym z Bazy Zasobów 

Wspólnych, a także podmiotom świadczącym usługi informatyczne. 

5. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub  zakończenia 

działalności Bazy Zasobów Wspólnych. 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:  

a. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia; 

b. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia; 

c. ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia; 

d. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia; 

e. cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

8. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 

 

Rozdział 6 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie postanowienia Regulaminu Bazy mogą być zmieniane przez Administratora,  

bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego 

tekstu Regulaminu Bazy na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu. 

2. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego 

przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie Bazy, Użytkownik 

powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż korzystanie z Bazy po takim 

ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu Bazy przez 

Użytkownika. 

 


