ZAŁĄCZNIK 6 DO OWU
ZASADY UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA TELESKOP
1. DEFINICJE

1.1 „Dokumentacja Teleskopu” oznacza instrukcję obsługi oprogramowania Teleskop dostępną
na Wortalu PBC;
1.2 „Asysta techniczna” oznacza pomoc techniczną ze strony PBC w zakresie poprawnego
korzystania z oprogramowania Teleskop;
1.3 „Sprzęt podstawowy” oznacza działające w sieci urządzenia komputerowe wykorzystywane
w codziennej działalności Wydawcy, umożliwiającym korzystanie z ogólnodostępnych wersji
przeglądarek internetowych;
1.4 „Przeglądarka Internetowa” oznacza program komputerowy służący do pobierania i
wyświetlania stron internetowych udostępnianych przez serwery WWW, a także odtwarzania
plików multimedialnych, często przy użyciu dodatków, zwanych wtyczkami;
1.5 „Wortal PBC” oznacza dostępny w sieci Internet zestaw stron internetowych pod adresem
www.pbc.pl i www.teleskop.org.pl,
1.6 „Dane Osobowe” oznacza dane osobowe wprowadzane przez Wydawcę do programu
Teleskop w związku z zakładaniem kont użytkowników.
2.

OBOWIĄZKI WYDACY

Z dniem otrzymania niniejszych Zasad, Wydawca jest zobowiązany do korzystania z dostępu do
oprogramowania Teleskop i umieszczonych na nim formularzy elektronicznych, o których mowa w
pkt 2.3 Regulaminu.
2.1. W celu realizacji Umowy Wydawca:
2.2. zapewni sobie dostęp do sieci Internet pozwalający na bezpieczny i szyfrowany dostęp do
Wortalu PBC zgodnie z danymi zawartymi w instrukcji korzystania z oprogramowania
Teleskop,
2.3. zapewni, że dostęp do loginów i haseł niezbędnych do korzystania z oprogramowania Teleskop
będą posiadali wyłącznie uprawnieni pracownicy Wydawcy,
2.4. będzie korzystał z dostępu do oprogramowania Teleskop oraz zawartych w nim Danych PBC
wyłącznie dla celów określonych w Umowie i Regulaminie,
2.5. po rozwiązaniu Umowy nie zwłocznie zaprzestanie używania dostarczonego mu loginu i
hasła.
2.6. Wydawca zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mogących utrudnić bądź
destabilizować funkcjonowanie oprogramowania Teleskop.
2.7. Niedozwolone jest stosowanie zautomatyzowanych narzędzi wysyłających dane do serwerów
PBC lub pobierających z nich dane.
2.8. W przypadku naruszenia pkt 2.6 lub 2.7, PBC zastrzega sobie prawo do zablokowania konta
Wydawcy.
3. OGRANICZENIA KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA TELESKOP PRZEZ WYDAWCĘ

Z zastrzeżeniem postanowień przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 24 poz. 83 z późn. zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie
baz danych (Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402) oraz dyrektywy o prawnej ochronie baz danych nr
96/9/WE z 11 marca 1996r (Dz. Urz. WE L 77 z 27.03.1996) Wydawca nie może:
3.1 udostępniać bazy danych, do których uzyskał dostęp za pomocą oprogramowania Teleskop,
osobom trzecim w sposób inny niż określa to Umowa i Regulamin oraz niniejsze Zasady,
3.2 eksploatować w celach zarobkowych, w całości lub w jakiejkolwiek części, Danych PBC
dostępnych za pośrednictwem oprogramowania Teleskop lub opracowań Danych PBC uzyskanych
w związku ze stosowaniem oprogramowania Teleskop. Przez eksploatację w celach zarobkowych
rozumie się wykorzystywanie Danych PBC do celów w szczególności takich jak nieodpłatne,
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odpłatne lub za wynagrodzeniem w innej formie udostępnianie Danych PBC - w imieniu własnym
lub w pośrednictwie - jeżeli zamiarem jest osiągnięcie celów zarobkowych w ramach prowadzonej
działalności gospodarczej, innej niż działalność wynikająca z zamiaru zwiększenia efektywności
sprzedaży, dystrybucji lub innych form rozpowszechniania kontrolowanych tytułów prasowych,
wydawanych przez siebie, także w zakresie sprzedaży reklam, komunikatów i ogłoszeń,
3.3 udostępniać osobom nieuprawnionym informacji odnośnie loginu i haseł dostępu do niedostępnej
publicznie części portalu PBC,
3.4 udostępnić dostęp do oprogramowania Teleskop osobom trzecim, które nie mają podpisanej umowy
z PBC w jakiejkolwiek formie.
4.

OBOWIĄZKI PBC

4.1. PBC jest zobowiązany do utrzymywania i rozwijania oprogramowania Teleskop w zakresie
niezbędnym do realizowania przez Wydawców obowiązków wynikających z Umowy i
Regulaminu.
4.2. Wdrożenie możliwości dostarczania danych do oprogramowania Teleskop nastąpi w trybie
wsadowym za pośrednictwem dostarczania pliku o określonej przez PBC strukturze rekordów
i sposobie szyfrowania.
4.3. Ponadto PBC zobowiązany jest do:
4.4. jednorazowego przeszkolenia wskazanych przez Wydawcę osób, w wymiarze jednego dnia
roboczego, w zakresie obsługi oprogramowania Teleskop w celu zapewnienia Wydawcy
możliwości prawidłowego korzystania z niego,
4.5. okresowej wymiany haseł dostępu w celu prawidłowej realizacji zasad bezpieczeństwa w
portalu PBC.
5.

DANE OSOBOWE

5.1. Założenie konta użytkownika w programie Teleskop może wymagać podania przez
pracowników Wydawcy danych osobowych.
5.2. Administratorem podanych danych osobowych jest PBC.
5.3. Celem zbierania danych osobowych oraz podstawą prawną przetwarzania danych osobowych
jest realizacja Umowy.
5.4. Dane osobowe będą podlegały udostępnieniu podmiotom przetwarzającym dane osobowe na
zlecenie PBC m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu
księgowym. Podmioty te przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z PBC i wyłącznie
zgodnie z jej poleceniami. Odbiorcami danych osobowych będą również instytucje
upoważnione z mocy prawa.
5.5. PBC nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
5.6. Dane osobowe będą przechowywane przez PBC do momentu wygaśnięcia ich obowiązku
przechowywania wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku
przechowywania dokumentów księgowych dotyczących Umowy.
5.7. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych ich dotyczących
zawartych w oprogramowaniu Teleskop oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia
danych osobowych. W przypadku, gdyby użytkownik chciał złożyć sprzeciw co do
jakiegokolwiek aspektu przetwarzania danych osobowych zawartych w oprogramowaniu
Teleskop proszony jest o bezpośredni kontakt z PBC.
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5.8. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
5.9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapewnienia dostępu do
oprogramowania Teleskop. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie
możliwości dostępu do oprogramowania Teleskop.
5.10.
Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. PBC zapewnia
bezpieczeństwo danych osobowych, stosując niezbędne środki ochrony danych osobowych,
zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Ponadto PBC zapewnia środki
techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych
osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
5.11.

Kontakt z PBC odbywa się poprzez adres poczty elektronicznej: biuro@pbc.pl.

5.12.
Wydawca zobowiązuje się do wykonania w imieniu PBC obowiązku informacyjnego,
o którym mowa w art. 14 RODO wobec osoby, której dane osobowe będą przetwarzane w celu
założenia konta użytkownika w oprogramowaniu Teleskop oraz do przedstawienia PBC
dowodu z wykonania tego obowiązku informacyjnego.
6.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. PBC zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Zasad bez podania przyczyny.
6.2. Ewentualne spory między PBC a Wydawcami mogące wyniknąć w trakcie stosowania
oprogramowania Teleskop będą rozstrzygane w sposób określony w Umowie, Regulaminie i
niniejszych Zasadach.
Zasady niniejsze zostały wprowadzone w dniu 1 stycznia 2022 roku oraz wchodzą w życie z dniem
ich opublikowania na Wortalu PBC.
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