Regulamin korzystania z Elektronicznego systemu inwentaryzacji
cmentarzy - eCmentarz

§1
POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Systemu inwentaryzacji
i zarządzania cmentarzem („eCmentarz”), udostępnionej przez Administratora na
rzecz Użytkowników oraz zasady współpracy.
§2
DEFINICJE
2.1 Regulamin – oznacza niniejszy regulamin korzystania z systemu inwentaryzacji
i zarządzania cmentarzem – eCmentarz.
2.2

Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący Stronę, którym jest Firma

TECH-STUDIO S.C. Dawid Sojda Jacek Kuśmierzak z siedzibą ul. Gliwicka 234/204,
40-860 Katowice, NIP 634-282-40-55, REGON 243452231.
2.3 Strona – strona WWW zamieszczona pod adresem internetowym www.ecmentarze.pl,
na którą składają się wszelkie elementy właściwe serwisom internetowym.
2.4 System - eCmentarz – Elektroniczny system inwentaryzacji cmentarzy.
2.5

Infrastruktura

Serwerowa

–

oznacza

środowisko

techniczne

utrzymywane

i administrowane przez Administratora lub inny podmiot, któremu Administrator powierzył
te czynności, na którym pracuje System. Składają się na nie takie elementy jak serwery,
systemy operacyjne oraz urządzenie podtrzymujące napięcie.
2.6 Użytkownik – osoba korzystająca z systemu eCmentarz.
2.7 Konto – zbiór uprawnień udostępniony przez Administratora Użytkownikowi
po dokonaniu przez niego rejestracji Konta w Systemie, indywidualizujący Użytkownika
oraz umożliwiający dostęp do funkcjonalności Systemu.
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§3
INFORMACJE OGÓLNE
3.1 Przed rozpoczęciem korzystania z Systemu, Użytkownik proszony jest o zapoznanie się
z Regulaminem. Korzystanie z niniejszego Systemu będzie uznane za akceptację warunków
Regulaminu. Niniejsze warunki stanowią całość umowy pomiędzy Administratorem
a Użytkownikiem.
3.2 Systemu inwentaryzacji i zarządzania cmentarzem eCmentarz zapewnia ewidencję
cmentarza poprzez dane wprowadzane przez Administratora i/lub Użytkownika Systemu.
3.3 Do treści zamieszczanych na łamach Systemu zaliczamy
a) Zdjęcia cmentarza z drona / na bazie mapy Google / inne;
b) Zdjęcia grobów;
c) Dane osób pochowanych;
d) Dane opiekunów grobów;
e) Informacje na temat podmiotów pełniących opiekę administracyjną nad
cmentarzem;
f ) Informacje na temat dokonywanych opłat.
3.4 Dane wrażliwe pozostają jedynie do wglądu Administratora Systemu oraz Użytkownika
posiadającego uprawnienia do zarządzania kontem.
§4
DOSTĘP DO STRONY
4.1 Administrator zastrzega sobie prawo do okazjonalnego dokonywania przerw
w udostępnianiu/działaniu Systemu bez wcześniejszego informowania o tym Użytkowników,
jeżeli jest to spowodowane koniecznością naprawy, modyfikacji, rozbudowy lub konserwacji
sprzętu albo zainstalowanego oprogramowania, bądź przyczynami niezależnymi od
Administratora. Jednocześnie dołoży wszelkich starań, by były to sytuacje sporadyczne
i ograniczone do niezbędnego minimum.
4.2 Dostęp do strony na prawach Użytkownika zarządzającego danymi cmentarza wymaga
rejestracji w Systemie.
4.3 Warunkiem rejestracji w Systemie jest posiadanie aktywnego konta poczty
elektronicznej.
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4.4 Informacje takie jak login użytkownika, hasło lub inne informacje przyznane
użytkownikowi w ramach procedur bezpieczeństwa przez Administratora, należy traktować
jako poufne i nie należy ich ujawniać osobom trzecim.
4.5 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia hasła do Konta
Użytkownika.
4.6 Korzystanie ze Strony możliwe jest przy pomocy urządzenia z dostępem do sieci
Internet z wykorzystaniem najnowszej dostępnej wersji przeglądarki internetowej
posiadającej aktualne wsparcie techniczne.
4.7 Administrator zastrzega sobie prawo do wycofania lub zmiany treści prezentowanych
na stronie WWW bez uprzedzenia. Dotyczy zmian graficznych, przeredagowywania treści
na stronie głównej etc.
§5
ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY
5.1 Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania danych zamieszczonych
na stronie pod warunkiem wykorzystywania ich zgodnie przeznaczeniem, obowiązującym
regulaminem i prawem obowiązującym na terytorium Polski.
5.2 Zawartość strony chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Prawa
do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronach zastrzeżone są na rzecz Właściciela
bądź firm i osób uprawnionych (m.in. partnerów handlowych, klientów).
5.3 Administrator zbiera dane dotyczące Użytkownika w postaci tak zwanych „ciasteczek”
(cookies). Pliki cookies powstają w toku używania Aplikacji przez Użytkownika.
5.4 W plikach typu cookies zapisują się dane o charakterze technicznym, związane wyłącznie
z korzystaniem przez Użytkownika z Systemu, takie jak: data połączenia Systemu z jej
serwerami, adres IP Urządzenia, daty korzystania z Systemu oraz jej poszczególnych funkcji.
Dane te są wykorzystywane wyłącznie do celów określonych w ust. 5.6 poniżej,
i

nie

pozwalają

na

identyfikację

pojedynczego

Użytkownika.

5.5 W plikach cookies nie zapisują się dane wprowadzane przez Użytkownika w innych
aplikacjach/witrynach Urządzenia, w tym numery telefonów, adresy e-mail, hasła dostępowe.
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5.6 Administrator ma dostęp do plików cookies i korzysta z nich w celu ułatwienia
świadczenia usług dostępnych w Systemie, jak również w celu ulepszania i rozwijania tych
usług oraz samego Systemu poprzez analizę zachowań Użytkownika w Systemie.
Administrator przetwarza dane zawarte w plikach cookies w sposób automatyczny.
§6
MATERIAŁY DOSTARCZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA
6.1 Użytkownik poprzez przesłanie do Administratora jakichkolwiek materiałów (tekstów,
grafik, itp.):
a)

Udziela

Administratorowi

automatycznie

nieodpłatnej,

bezterminowej,

nieodwołalnej licencji na użytkowanie, reprodukowanie, modyfikowanie, edytowanie,
adaptację, publikowanie takich materiałów przez okres współpracy na łamach
Systemu.
b) Przyjmuje do wiadomości, że Administrator nie jest zobowiązany do publikowania
materiałów dostarczonych przez Użytkownika, jeśli naruszają w jakikolwiek sposób
niniejszy Regulamin lub sprzeczne są z obowiązującymi prawem lub normami
uznawanymi przez Administratora.
c) Udziela Administratorowi prawa do selekcji przesyłanych materiałów;
d) Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż Administrator nie wyraża zgody
niezamieszczanie na Stronie/w Systemie materiałów:
• które nie są własnością Użytkownika lub Użytkownik nie posiada stosownego
pozwolenia/licencji na ich publikację;
• zawierających treści reklamowe, m. in. reklamy firm, produktów, stron www lub
innych serwisów internetowych;
• technicznie szkodliwych.
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§7
PRAWA AUTORSKIE I WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
7.1 Zawartość Strony jest przedmiotem praw autorskich TECH-STUDIO S.C.
Dawid Sojda Jacek Kuśmierzak.
7.2 Korzystanie z zawartości Strony, poprzez kopiowanie fragmentów, cytowanie w celach
niekomercyjnych jest dozwolone pod warunkiem podania źródła.
7.3 Wykorzystanie strony w celach komercyjnych a w szczególności kopiowanie, powielanie,
importowanie danych wymaga pisemnej zgody Administratora.
§8
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
8.1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczono w zakładce RODO.
§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1 Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości Usług
świadczonych za pośrednictwem Systemu eCmentarz.
9.2 Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być zmieniane przez Administratora. Każda
zmiana Regulaminu zostanie Użytkownikowi zakomunikowana poprzez wiadomość e-mail.
9.3 W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest
zawiadomić o tym fakcie Administratora w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie
Regulaminu.
9.4 Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie
na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Serwisu.
9.5 Obowiązek wywiązywania się z zasad przestrzegania Regulaminu ustaje w momencie
zakończenia współpracy pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem.
9.6 Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2020
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