REGULAMIN PORTALU PLANER.INFO.PL
§1
Niniejszy regulam in określa zasady korzystania przez Użytkowników z Portalu
Planer.info.pl oraz z usług oferowanych za jego pośrednictwem .
§2
Portal Planer.info.pl jest to internetowa platform a inform acyjno-kulturalna o
charakterze otwartym , której właścicielem jest Instytut Kultury Miejskiej z siedzibą w
Gdańsku przy ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk, wpisany do Rejestru Instytucji
Kultury prowadzonego przez Miasto Gdańsk pod poz. 12/11, NIP: 5833123864,
REGON: 221188030, zajm ująca się przekazywaniem inform acji o wydarzeniach i
im prezach o charakterze kulturalnym .
§3
Portal Planer.info.pl spełnia ideę bezpłatnej, otwartej bazy danych o wydarzeniach
kulturalnych. Działalność portalu polega na przekazywaniu inform acji dotyczących
wydarzeń kulturalnych um ieszczonych przez Użytkowników do opinii publicznej i
użytkowników Internetu - zasadą jest, że treści udostępniane są nieodpłatnie, o ile co
innego nie wynika z treści Portalu Planer.info.pl.
§4
Portal Planer.info.pl stwarza Użytkownikom m ożliwość dodawania inform acji na
tem at wydarzeń kulturalnych w następujący sposób:
 XML: Pierwszą m ożliwością jest pobieranie danych z serwisu internetowego
organizatora za pom ocą skryptu XML. Schem at takiego pliku m ożna znaleźć
pod adresem http://planer.info.pl/XML-form at.zip - po przygotowaniu
m echanizm u generującego poprawny dokum ent XML.
 RSS: Drugim sposobem jest skorzystanie z RSS. Jeśli strona organizatora
korzysta z kanału RSS, udostępniającego zakres danych pokrywający
wym agania dla plików XML – Instytut m oże przygotować skrypt, który również
pozwoli na autom atyczne udostępnianie wydarzeń w portalu Planer.info.pl.
 Panel organizatora: trzecim sposobem jest panel organizatora w którym po
zalogowaniu m ożna sam odzielnie dodawać wydarzenia do Portalu
Planer.info.pl.
§5
1. Zabrania się dodawania inform acji, które:
 naruszają obowiązujące przepisy prawne,
 naruszają prawa osób trzecich (dobra osobiste, prawa autorskie, pokrewne i
inne podlegające ochronie prawnej),
 naruszają dobre obyczaje oraz norm y m oralno-etyczne,
 nie są związane z przedm iotem działalności portalu Planer.info.pl, tj. nie
dotyczą wydarzeń kulturalnych.
2. W przypadku stwierdzenia, że treść danej inform acji narusza postanowienia
niniejszego regulam inu, portal Planer.info.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia
takich inform acji.
§6
1. Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za własne postępowanie i
wszelkie dane, teksty, pliki, inform acje, nazwy użytkownika, obrazy, treści graficzne,

zdjęcia, dzieła autorskie, linki i inne treści lub m ateriały przesyłane, publikowane lub
wyświetlane za pośrednictwem portalu Planer.info.pl.
2. Użytkownik korzysta z portalu Planer.info.pl na własne ryzyko. Użytkownik
przyjm uje do wiadom ości, że portal Planer.info.pl nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za treści publikowane za jego pośrednictwem ani ich nie
zatwierdza i nie prom uje. Portal Planer.info.pl nie jest zobowiązany do wstępnego
sprawdzania, m onitorowania, edytowania ani usuwania jakichkolwiek treści.
Użytkownicy, których treści naruszają niniejszy Regulam in, m ogą zostać pociągnięci
do odpowiedzialności prawnej.
§7
Zabrania się wykorzystywania portalu Planer.info.pl do nielegalnych lub
niedozwolonych działań. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszystkich
przepisów prawa, w szczególności przepisów dotyczących praw autorskich.
§8
1. Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa
autorskie i pokrewne, do wszystkich przesyłanych m ateriałów, w szczególności do
zdjęć i tekstów oraz że utwory te są wolne od wad prawnych i nie naruszają żadnych
praw osób trzecich oraz innych podm iotów.
2. Użytkownik oświadcza, iż przyjm uje na siebie całkowitą odpowiedzialność oraz
zwalnia portal Planer.info.pl i Instytut Kultury Miejskiej z siedzibą w Gdańsku z
wszelkiej odpowiedzialności związanej z jakim ikolwiek roszczeniam i skierowanym i
wobec portalu Planer.info.pl powstałym i w związku z um ieszczaniem treści przez
Użytkownika, w tym w wypadku ewentualnego naruszenia praw autorskich,
pokrewnych lub osobistych osób trzecich.
3. Użytkownik udziela portalowi Planer.info.pl i Instytutowi Kultury Miejskiej z si edzibą
w Gdańsku na czas nieokreślony, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na utrwalenie,
kopiowanie i rozpowszechnianie m ateriałów zam ieszczanych przez Użytkownika w
portalu Planer.info.pl w dowolny sposób, na wszystkich polach eksploatacji, także do
celów prom ocyjnych i reklam owych portalu i Instytutu Kultury Miejskiej.
§9
1. Adm inistratorem danych osobowych grom adzonych przez portal Planer.info.pl w
rozum ieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Instytut Kultury Miejskiej z
siedzibą w Gdańsku przy ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk.
2. Instytut Kultury Miejskiej/Planer.info.pl zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych inform uje, że dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez
Planer.info.pl jedynie w celach związanych z funkcjonowaniem portalu Planer.info.pl.
3. Użytkownik m a prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich
poprawiania - uprawnienie to m oże być zrealizowane w ten sposób, że Użytkownik
sam odzielnie dokona zm ian w panelu organizatora bądź poprzez wysłanie stosownej
prośby na następujący adres e-m ail: kontakt@planer.info.pl.
4. Adm inistrowanie danym i osobowym i grom adzonym i przez Planer.info.pl m oże
zostać przekazane podm iotowi innem u niż Instytut Kultury Miejskiej jedynie w celach
związanych z funkcjonowaniem portalu.
5. Portal Planer.info.pl wykorzystuje cookies, czyli m ałe pliki tekstowe wysyłane do
kom putera Użytkownika, w których znajdują się inform acje niezbędne do
prawidłowego funkcjonowania portalu Planer.info.pl, w szczególności procesu
autoryzacji. Za pom ocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane

dane osobowe.
§ 10
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniam i niniejszego regulam inu m ają
zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
2. Instytut Kultury Miejskiej z siedzibą w Gdańsku zastrzega sobie prawo zm iany
niniejszego regulam inu w każdym czasie.
3. Wszelkie spory m ogące wyniknąć pom iędzy Użytkownikiem a portalem
Planer.info.pl, którym nie uda się zapobiec w drodze negocjacji, rozstrzygane będą
przez właściwy sąd powszechny.
4. Regulam in obowiązuje od dnia 11.07.2017.

