Regulamin Portalu Biotechnologia.pl
§1
Zasady ogólne
1.

Zasady ogólne, wskazane w regulaminie są zbiorem reguł stosowanych przez Portal Biotechnologia.pl w odniesieniu do
osób, które w jakikolwiek sposób korzystają z portalu wraz z wszystkimi znajdującymi się w jego ramach subdomenami.
§2
Ochrona danych osobowych

1.

Osoby przeglądające Portal Biotechnologia.pl i subdomeny pozostają anonimowe, chyba
Ŝe zdecydują się na skorzystanie z oferty i usług firmy dotyczących abonamentu oraz formularza zapytań ofertowych lub
dokonają rejestracji w portalu. Rejestracja jest dobrowolna. KaŜdego uŜytkownika, który jest zarejestrowany w portalu
chronią przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2.

Informacje zawarte w logach systemowych (w tym adres IP) są wykorzystywane przez dział IT Portalu Biotechnologia.pl i
tylko dla celów technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji o charakterze statystycznym.
§3
Obowiązki i odpowiedzialność stron

1.

Wszelkie treści umieszczone na portalu i subdomenie, administrowanych przez Bio-Tech Consulting Sp. z o.o. mają jedynie
charakter informacyjny i nie stanowią prawnie wiąŜącej oferty zawarcia umowy, chyba Ŝe wyraźnie zastrzeŜono co innego.

2.

Portal Biotechnologia.pl nie gwarantuje, Ŝe podawane przez podmioty trzecie na stronach zarządzanych przez Bio-Tech
informacje są prawdziwe, aktualne i kompletne. Korzystanie z tych informacji odbywa się na wyłączne ryzyko uŜytkownika
portalu i subdomeny.

3.

Portal Biotechnologia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez osoby trzecie, w szczególności za treść
publikacji i wszelkiego rodzaju ogłoszeń branŜowych, jednak zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia treści,
bez podania przyczyny i powiadomienia autora, które w sposób raŜący naruszałyby obowiązujące przepisy prawa lub/i
stałyby w sprzeczności z dobrymi obyczajami a takŜe godziłyby w dobre imię portalu, jego UŜytkowników i Klientów.

4. W granicach dozwolonych prawem, Biotechnologia.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone korzystaniem ze
stron internetowych naleŜących do Bio-Tech Consulting Sp. z o.o.
5.

UŜytkownik nie moŜe w Ŝaden sposób korzystać w sposób niedozwolony ani rozpowszechniać loginów i kodów dostępu do
Portalu uzyskanych od Portalu Biotechnologia.pl zgodnie z Regulaminem.

6.

W trosce o jakość merytoryczną i przedmiotową Portalu, Biotechnologia.pl zastrzega sobie moŜliwość poddania treści
przesłanych niezbędnym skrótom i korektom, a takŜe - w przypadku, gdy artykuł nie spełnia kryteriów merytorycznych –
moŜliwość przesunięcia publikacji do innej części portalu informacyjnego. Klient wyraŜa niniejszym zgodę na dokonanie
takich zmian w materiale.

7.

Biotechnologia.pl nie odpowiada za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie Umowy, które jest następstwem okoliczności,
za które nie ponosi odpowiedzialności (przerwy w dostępie lub brak dostępu do sieci Internet).

8.

Portal Biotechnologia.pl zastrzega sobie prawo do:

- przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją treści
portalu.
- wysyłania na adresy elektroniczne Klienta komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Usług.
- zablokowania dostępu do zasobów Klienta, zawierających nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego
pozyskania, inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Biotechnologia.pl.
- zaprzestania świadczenia usług w razie nieprzestrzegania przez Klienta Warunków Ogólnych lub w przypadku, gdy skuteczne
dostarczenie Usług jest niemoŜliwe z winy Klienta.
Biotechnologia.pl nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:

- jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Klienta z Usług w sposób sprzeczny z
Warunkami Ogólnymi lub przepisami prawa,
- informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Klienta,

- utratę przez Klienta danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria kabla, sprzętu, oprogramowania,
id.) lub teŜ innymi okolicznościami niezaleŜnymi od Biotechnologia.pl (działanie osób trzecich)
- szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które bitechnologia.pl nie
ponosi odpowiedzialności (siła wyŜsza, działania i zaniechania osób trzecich, itp.)
- podania przez Klienta nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji lub
w formularzu Zamówienia,
- nieprzestrzegania przez Klienta Warunków Ogólnych.
§4
Prawa autorskie
1.

W rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity - Dz. U.
z 2000 r.) do informacji zawartych w części informacyjnej portalu prawa autorskie i prawa majątkowe posiada Bio-Tech
Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

2.

Publikacje naukowe zamieszczone w Portalu stanowią utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
(Dz.U.06.90.631) o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3.

Biotechnologia.pl
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sobie
prawo
do
niezrealizowania
części
lub
całości
Umowy
w razie stwierdzenia naruszenia lub istnienia zagroŜenia naruszenia przez Autora interesów portalu Biotechnologia.pl, w
szczególności poprzez naruszenie przepisów ustaw: o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji,
a
takŜe
w sytuacji, kiedy świadczenie Usługi jest niemoŜliwe z przyczyn dotyczących Autora.

4.
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do publikacji zamieszczonych w portalu. Korzystanie z Portalu, w tym wykupienie licencji zapewniającej dostęp do
publikacji nie oznacza nabycia przez UŜytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do Utworów w nim
zawartych.

5.

UŜytkownik moŜe korzystać z Utworu jedynie w zakresie dozwolonym w niniejszym Regulaminie. W szczególności nie
moŜe dokonywać wydruku Utworu w celach zarobkowych, dalszej dystrybucji lub innego rodzaju rozpowszechniania czy
obrotu Utworem lub jego częścią.

6.

Jakiekolwiek korzystanie z Utworu lub jego części mające charakter materialny, zarobkowy lub podobny wymaga zgody
Redakcji Portalu Biotechnologia.pl, udzielonej na piśmie oraz wykupienia licencji i zawarcia tym zakresie odrębnej umowy.

7.

Jakiekolwiek inne korzystanie z Portalu nie objęte postanowieniami Regulaminu wymaga udzielenia przez Wydawcę
odrębnej zgody i zawarcia tym zakresie odrębnej umowy na piśmie pod rygorem niewaŜności.

8.

Zawierając umowę o świadczenie usług Klient oświadcza, Ŝe przysługują mu wszelkie niezbędne prawa, w tym prawa
autorskie lub prawa własności intelektualnej do materiałów mających charakter utworów przekazanych Biotechnologia.pl w
celu realizacji umowy oraz Ŝe ich wykorzystanie w ramach zawartej Umowy nie naruszy praw osób trzecich.

9.

W razie skierowania przez osobę trzecią roszczeń wobec Biotechnologia.pl, Klient zobowiązuje się niezwłocznie zwolnić
portal z wszelkich zobowiązań z tego tytułu i wstąpić w jej miejsce do postępowania, a w braku takiej moŜliwości Klient
zobowiązany jest do pokrycia szkód poniesionych przez Biotechnologia.pl z tego tytułu w pełnej wysokości.

10. Klient udziela Biotechnologia.pl licencji nieograniczonej w przestrzeni na czas trwania Umowy, zezwalającej na korzystanie
z utworów, do których przysługują Klientowi prawa autorskie lub pokrewne, jak równieŜ do korzystania ze znaku
towarowego w celu zamieszczenia ich w sieci Internet wraz z prawem do udzielenia dalszych licencji partnerom
Biotechnologia.pl w celu wykonania Umowy.

§4
Warunki świadczenia usług

1. Definicje
„Usługodawca” lub „Biotechnologia.pl” lub „Portal” – Bio-Tech Consulting Sp. z o.o.
z siedzibą w Łodzi przy ul. Kamińskiego 23, 90-229 Łódź
„Klient” lub „Autor” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
prowadząca działalność gospodarczą, zawierająca umowę
o świadczenie Usług w ramach portalu, działająca jako sprzedawca lub dostawca usług lub produktów;
„Usługa” – podjęcie i spełnienie przez Biotechnologia.pl określonych działań na rzecz Klienta
„Zamówienie” – indywidualnie wypełniony formularz konkretyzujący usługi, jakimi zainteresowany jest Klient, dostępny na
jednej ze stron internetowych Biotechnologia.pl,
lub wysłany drogą mailową.
„Umowa” – umowa o świadczenie usług zawarta pomiędzy Klientem a Biotechnologia.pl
lub zaakceptowane przez Klienta portalu Biotechnologia.pl Zamówienia.
„UŜytkownik” – osoba fizyczna korzystająca usług innych niŜ Usługi określone niniejszymi Warunkami Ogólnymi, zgodnie z
Regulaminem świadczenia usług droga elektroniczną.

2. Warunki ogólne
2.1. Niniejsze Warunki Ogólne określają prawa i obowiązki Stron umów o świadczenie usług,
w tym umów o świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną, zawartych przez przedsiębiorców z portalem Biotechnologia.pl.
2.2. Niniejsze Warunki Ogólne stanowią integralną część umów o świadczenie usług zawartych
z Portalem Biotechnologia.pl.

3. Warunki świadczenia usług
3.1. W ramach Umowy portal Biotechnologia.pl oferuje odpłatnie jak i nieodpłatnie usługi
z zakresu dostępu do portalu i subdomen oraz publikacji .
3.2 Akceptacja regulaminu przez Klienta portalu jest równoznaczna z zawarciem umowy na realizację usługi przez portal
Biotechnologia.pl
3.3. Usługi świadczone są w postaci modułów przez czas nieokreślony lub określony.
3.4. W razie świadczenia usług na czas nieokreślony, umowa moŜe zostać rozwiązana przez kaŜdą ze Stron z zachowaniem
trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
3.5. Umowa zawierana jest z chwilą otrzymania przez Biotechnologia.pl Zamówienia złoŜonego przez osoby upowaŜnione do
reprezentowania Klienta i jego potwierdzenia przez portal.
3.6. Biotechnologia.pl potwierdza niezwłocznie otrzymanie zaakceptowanego Zamówienia poprzez wystawienie faktury pro-forma i
wysłanie jej na adres e-mail Klienta. Fakturę VAT wydawca portalu wystawi niezwłocznie po otrzymaniu wpłaty na konto bankowe.

4. Prawa i obowiązki usługodawcy
4.1. Portal zobowiązany jest do świadczenia usług zamówionych przez Klienta zgodnie
z Zamówieniem.
4.2. Biotechnologia.pl jest uprawniona do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług
w razie naruszenia niniejszych Warunków Ogólnych z zachowaniem prawa do pełnego wynagrodzenia.

4.3. Biotechnologia.pl zastrzega sobie prawo do niezrealizowania umowy w całości lub w części
w razie jakichkolwiek zaległości w płatnościach na rzecz Biotechnologia.pl.
4.4. Portal nie ponosi odpowiedzialności za informacje dostarczone Klientowi za pośrednictwem Bilotechnologia.pl przez osoby
trzecie, w szczególności za informacje oraz treści, zawarte
w Zapytaniach Ofertowych.
4.5. Biotechnologia.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
- Rezultat Zapytania Ofertowego, w szczególności za zawarcie na jego podstawie jakichkolwiek umów ani za skutki ich niezawarcia.
- Jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Klienta
z Usług w sposób sprzeczny z Warunkami Ogólnymi lub przepisami prawa
- Informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Klienta,
- Podanie przez Klienta nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji lub
w formularzu Zamówienia

5. Prawa i obowiązki Klienta
5.1. Klient aktywując usługę ma prawo do załoŜenia przez administratora konta na adres e-mail (Login) oraz hasła dostępu do Portalu
Biotechnologia.pl. Zarówno identyfikator jak i hasło które nie powinny być udostępniane osobom do tego nieupowaŜnionym.
5.2. Klient zobowiązuje się do niepublikowania Ŝadnych informacji niezwiązanych tematyką portalu, z wyłączeniem informacji
koniecznych do określenia prowadzonej działalności i charakteru przedsiębiorstwa.
5.3. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za treść informacji zamieszczanych w portalu.
5.4. Klient zobowiązany jest do przestrzegania warunków płatności określonych w Zamówieniu.
5.5. Klient nie jest uprawniony do pobierania zawartości baz danych udostępnionych w Portalu Biotechnologia.pl ani wtórnego ich
wykorzystywania w całości lub w istotnej części.

6. Regulamin przesyłania zapytań ofertowych
6.1 Zapytania ofertowe, które moŜna przesyłać za pośrednictwem umieszczonego na stronie portalu biznesowego, formularza
zapytania ofertowego są przesyłane do wybranych firm, na zasadach określonych niŜej, przez Biotechnologia.pl.
6.2 Warunkiem skorzystania z usługi przesyłania zapytań ofertowych jest wypełnienie przez składającego zapytanie ofertowe
formularza znajdującego się na stronie administrowanej przez Biotechnologia.pl. Celem prawidłowego wypełnienia formularza
naleŜy uzupełnić znajdujące się
w nim pola, przy czym pola których wypełnienie jest obowiązkowe oznaczone są gwiazdką.
Z chwilą wypełnienia formularza i jego wysłania do portalu Biotechnologia.pl lub złoŜenia zapytania w inny sposób pomiędzy
składającym zapytanie a Biotechnologia.pl. zostaje zawarta na czas nieoznaczony umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi
przesyłania zapytań ofertowych.
6.3 Portal Biotechnologia.pl. przesyła otrzymane zapytanie do zarejestrowanych uczestników portalu, którzy mogą być
zainteresowani dostarczeniem składającemu zapytanie poszukiwanych przez niego produktów lub usług, stosownie do treści
zapytania.
Wybór zarejestrowanych uczestników portalu Biotechnologia.pl, do których przesyłane jest zapytanie ofertowe i czas przesłania
zapytania do poszczególnych uczestników portalu branŜowego naleŜy do Biotechnologia.pl, chyba Ŝe autor zapytania zastrzeŜe
inaczej.
6.4 Przed przesłaniem zapytania ofertowego do zarejestrowanych uczestników portalu branŜowego Biotechnologia.pl. wydawca
portalu jest uprawniony do weryfikacji prawdziwości i kompletności informacji podanych przez składającego zapytanie w
formularzu. W tym celu Biotechnologia.pl moŜe skontaktować się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z
wskazaną
w formularzu osobą. W ten sam sposób Biotechnologia.pl moŜe skontaktować się z składającym zapytanie celem sprecyzowania jego
treści.
6.5 Biotechnologia.pl nie uczestniczy w przekazywaniu odpowiedzi od odbiorców zapytania ofertowego.

W związku z tym, Biotechnologia.pl. nie gwarantuje otrzymania przez składającego zapytanie jakiejkolwiek odpowiedzi, ani nie
ponosi odpowiedzialności za treść odpowiedzi kierowanych przez Klientów do składającego zapytanie.
6.6 Biotechnologia.pl nie jest stroną umów, porozumień lub innych czynności prawnych dokonywanych pomiędzy składającym
zapytanie a klientami portalu, którzy na nie odpowiedzieli. Wobec tego, Biotechnologia.pl. nie ponosi odpowiedzialności za
niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie umów zawartych w następstwie lub w związku z skorzystaniem z formularza zapytania.
Biotechnologia.pl nie ponosi teŜ odpowiedzialności za inne działania lub zaniechania uczestników portalu względem składającego
zapytanie.
6.7 Warunkami technicznymi skorzystania z moŜliwości przesłania za pośrednictwem stron www administrowanych przez
Biotechnologia.pl formularza zapytania jest: połączenie z siecią Internet oraz korzystanie z przeglądarki WWW poprawnie
obsługującej standardy: HTML 4.01, CSS, javascript.
6.8 Zakazane jest wprowadzanie przez składającego zapytanie do formularza wszelkich treści o charakterze bezprawnym. W
przypadku powzięcia wiedzy o bezprawności takich treści Biotechnologia.pl. moŜe odstąpić od przekazania zapytania firmom.
Biotechnologia.pl moŜe odstąpić od przekazania zapytania takŜe w przypadku powzięcia podejrzeń co do wiarygodności treści
podanej w formularzu, gdy treść zapytania wykracza poza zakres przedmiotowy portalu administrowanego przez Biotechnologia.pl,
gdy zapytanie ma charakter niekomercyjny, a takŜe
w innych uzasadnionych okolicznościach.
7. Przetwarzanie danych osobowych w związku z przesyłaniem zapytań ofertowych
7.1 Bio-Tech Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przetwarza dane osobowe osób fizycznych, podane w formularzu zapytania
ofertowego, celem świadczenia usługi przesyłania zapytań ofertowych. Biotechnologia.pl. jest administratorem tych danych.
7.2 Przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w pkt 6.1., odbywa się na podstawie art. 18 ust. 1 i ust.2 ustawy o świadczeniu
usług drogą elektroniczną oraz art. 23 ust.1 pkt 3 ustawy
o ochronie danych osobowych.
7.3 Dane osobowe zbierane od osób składających zapytania ofertowe w imieniu własnym lub występujących w charakterze
przedstawicieli firm/instytucji przetwarzane są w celu obsługi złoŜonego zapytania ofertowego, zgodnie z regulaminem przesyłania
zapytań ofertowych oraz obowiązującymi przepisami prawa. Odbiorcami danych osobowych są zarejestrowani uczestnicy portalu
branŜowego Biotechnologia.pl, którym są one udostępniane w celu umoŜliwienia im przesłania do składającego zapytanie propozycji
sprzedaŜy oferowanych przez siebie produktów lub usług.
7.4 KaŜdy kto podał swoje dane osobowe Biotechnologia.pl przez przesłanie zapytania ofertowego ma prawo dostępu do treści
swoich danych osobowych znajdujących się w zbiorze administrowanym przez Biotechnologia.pl. oraz ich poprawiania, po
uprzednim jednoznacznym potwierdzeniu swojej toŜsamości.
8. Postępowanie reklamacyjne
8.1. Klient ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług.
8.2. Reklamacje rozpatruje wydawca portalu Biotechnologia.pl
8.3. Prawidłowo złoŜona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
8.3.1. oznaczenie Klienta (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer faksu),
8.3.2. przedmiot reklamacji,
8.3.3. numer i datę zamówienia,
8.3.4. okoliczności uzasadniające reklamację.
8.3.5 Reklamacje, nie zawierające powyŜszych danych nie będą rozpatrywane.
8.4. Reklamacje naleŜy składać na adres poczty elektronicznej: biznes@biotechnologia.pl, wpisując w temacie wiadomości:
„reklamacja” lub faksem na numer + 48 42 678-01-28.
8.5. Biotechnologia.pl dołoŜy starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania od Klienta. O swojej
decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres
poczty elektronicznej podany w reklamacji lub na numer faksu.
9. Postanowienia końcowe
9.1. Postanowienia niniejszych Warunków Ogólnych stanowią integralną część umowy zawartej pomiędzy Bio a Klientem i są
wiąŜące, o ile Strony w Umowie nie postanowiły inaczej.

