
REGULAMIN SERWISU SYSTEM SATBAŁTYK 

Serwis System SatBałtyk powstał w wyniku realizacji projektu nr POIG.01.01.02-22-011/09-00, pt.: Satelitarna Kontrola 

Środowiska Morza Bałtyckiego (SatBałtyk) przez Konsorcjum Naukowe SatBałtyk, w którego skład wchodzą: Instytut Oceanologii PAN 

w Sopocie, będacy liderem projektu oraz Uniwersytet Gdański, Akademia Pomorska w Słupsku, Uniwersytet Szczeciński. 

I. Zasady wykorzystania i rozpowszechniania danych 

1. Zezwala się na sporządzenie dowolnej ilości kopii, przerabianie, publiczne udostępnianie oryginału i przeróbek pobranych z Systemu 

SatBałtyk informacji pod następującymi warunkami: 

a.   wyłącznie w celach niekomercyjnych 

b.  obowiązkowe jest podanie informacji o źródle danych. W praktyce wymóg ten jest spełniony po umieszczeniu formułki „dane 

udostępnione przez System SatBałtyk“ lub “data provided by System SatBaltyk”. Jeśli rozpowszechniany dokument jest w 

formie elektronicznej, to w dokumencie powinno znajdować się hiperłącze (link) do serwisu: www.satbaltyk.iopan.gda.pl. 

c.  wtórne rozpowszechnianie oryginalnych lub przerobionych danych musi się odbywać na tych samych warunkach, czyli 

zawierać wyżej wymienione elementy. Nie można również zabronić modyfikacji i dalszego rozpowszechniania danych, 

umieścić formułki „wszelkie prawa zastrzeżone”, ani publikować w zamkniętej wersji. 

 2. Instytut Oceanologii PAN w Sopocie nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikające z korzystania z serwisu 

internetowego, a w szczególności następstwa: 

a. wykorzystania informacji dostępnych w serwisie System SatBałtyk  oraz za straty spowodowane stosowaniem tych danych 

b. niemożności korzystania z serwisu, braku dostępu do niego, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji 

dostępnych w serwisie. 

II. Polityka prywatności 

1. Informacje ogólne 

1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób: 

a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje. 

b. Poprzez gromadzenie logów serwera www, funkcjonującego pod adresami www.satbaltyk.iopan.gda.pl. 
2. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. wszystkie dane osobowe podlegają ochronie i nie będą 

one ujawniane innym osobom ani innym podmiotom. 

3. Zapewniony jest całkowity brak dostępu do danych osobowych osobom trzecim, z wyłączeniem administratorów. 

2. Informacje w formularzach 

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika. 

2. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów projektu SatBałtyk. 
3. Użytkownik ma prawo do  wglądu i edycji swoich danych osobowych. 

4. W przypadku decyzji o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych, na wniosek Użytkownika może On zostać usunięty z bazy 

danych serwisu. Jest to równoznaczne z wyrejestrowaniem się z serwisu System SatBałtyk i utratą konta Użytkownika wraz ze 

wszystkimi uprawnieniami. 

5. Adresy mailowe zgromadzone podczas rejestracji nie będą wykorzystywane do komunikacji z Użytkownikiem. Wyjątek 

stanowi komunikacja zainicjowana przez Użytkownika. Jest to jednoznaczne ze zgodą na wymianę korespondencji. 

6. Serwis zastrzega sobie prawo do przesyłania informacji związanych z istotnymi zmianami w serwisie System SatBałtyk oraz 

z korzystaniem z konta Użytkownika, na  adres email podany w procesie rejestracji. 

3. Logi serwera 

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników zostają zapisane w logach serwerów obsługujących Serwis. Dane te są 

wykorzystywane wyłącznie w celach administracyjnych. 

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: 

a. czas nadejścia zapytania, 

b. czas wysłania odpowiedzi, 

c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, 

d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, 

e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło 

przez odnośnik, 

f. informacje o przeglądarce użytkownika, 

g. Informacje o adresie IP. 

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. 

4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem. 

4. Udostępnienie danych o Użytkownikach 

1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. 

2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby. 

3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych 

z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. 
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