Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla portalu „Wybierz Studia”

§1
1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z portalu „Wybierz Studia”, zwanego dalej
Serwisem, prowadzonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (dalej: MNiSW).
2. Serwis funkcjonuje pod adresem strony internetowej http://www.wybierzstudia.nauka.gov.pl.
3. Właścicielem serwisu jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z siedzibą przy ul. Wspólnej
1/3, 00-529 Warszawa.
4. Niniejszy regulamin korzystania z Serwisu (dalej: Regulamin) określa zasady nieodpłatnego
świadczenia przez MNiSW usług drogą elektroniczną opisanych w niniejszym Regulaminie.
5. Serwis jest stroną internetową dedykowaną przyszłym studentom, umożliwiającą użytkownikowi
wybór studiów przez korzystanie z powszechnie dostępnych informacji dotyczących uczelni,
wydziałów lub kierunków zawartych w bazie Serwisu.
6. Użytkownik korzystający z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
7. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z potwierdzeniem, że użytkownik zapoznał się z treścią
Regulaminu, akceptuje jego postanowienia w całości i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
§2
1. Usługa świadczona przez Serwis polega na udostępnieniu informacji o uczelniach wyższych
umożliwiających użytkownikowi łatwiejszy wybór kierunku studiów i uczelni. Użytkownik ma
możliwość wyszukiwania uczelni i kierunków studiów w oparciu o funkcjonalności określone przez
Serwis, których opis zawiera instrukcja użytkownika.
2. Usługa oferowana przez MNiSW powinna być wykorzystywana do celów zgodnych z prawem.
§3
1. Użytkownikami Serwisu mogą być dowolne osoby fizyczne, korzystające z Serwisu.
2. Serwis jest bezpłatny dla wszystkich użytkowników.
3. MNiSW zastrzega sobie prawo jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu i wprowadzania
zmian w jego części lub całości bez uprzedzenia.
4. MNiSW ma prawo do zaprzestania bądź czasowego zawieszenia świadczenia całości, bądź części
usługi bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników.
5. MNiSW zastrzega sobie prawo do przeniesienia praw do Serwisu na inny podmiot oraz podjęcia
wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisem.
6. Treści zawarte w Serwisie podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych; przed podjęciem
jakichkolwiek działań przez użytkowników na podstawie uzyskanych z Serwisu informacji należy je
dodatkowo zweryfikować w jednostce wyszukanej za pomocą Serwisu.
7. Każdy użytkownik korzysta z zasobów Serwisu na własną odpowiedzialność.
8. MNiSW dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte w Serwisie były aktualne, rzetelne
i integralne. Ze względu na cechy sieci Internet, MNiSW nie ponosi odpowiedzialności za szkody
majątkowe i inne poniesione przez użytkowników wskutek wykorzystania zasobów Serwisu
widzianych w przeglądarce internetowej.
9. MNiSW nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez użytkownika informacji
zawartych w Serwisie. MNiSW nie ponosi odpowiedzialności za decyzje lub działania
podejmowane przez użytkownika w związku z korzystaniem ze świadczonej usługi.

10. MNiSW nie ponosi odpowiedzialności za działania czynników i osób trzecich (awarie kabla, sprzętu
lub oprogramowania w sieciach operatorów telekomunikacyjnych, komórkowych itp.), na które
MNiSW nie miał wpływu oraz nie mógł im zapobiec w związku ze świadczoną usługą.
11. MNiSW zastrzega, że korzystanie z usługi może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym
z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich
kroków w celu ich zminimalizowania.
§4
1. Serwis zawiera materiały chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materiały,
w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, układ witryny WWW, udostępnione narzędzia.
2. Udostępniana użytkownikom wyszukiwarka funkcjonuje w oparciu o opracowany przez MNiSW
autorski i subiektywny system wyszukiwania informacji. Wyszukiwarka, jak i wygenerowane za jej
pomocą informacje, inne materiały dostępne w Serwisie, w szczególności wszelkie materiały
pisemne, zdjęcia, grafika, układ witryny WWW, udostępnione w Serwisie narzędzia, korzystają na
ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
w szczególności przez przepisy prawa autorskiego. Każdy z użytkowników zobowiązany jest do
poszanowania praw autorskich.
3. MNiSW zezwala na wykorzystywanie zasobów Serwisu do celów informacyjnych. Wykorzystanie
zasobów jest dopuszczalne na warunkach opisanych w ustawie o ochronie praw autorskich
i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.).
4. Wykorzystanie informacji, materiałów i narzędzi, o których mowa w punkcie 2 do innych celów niż
do użytku osobistego, a w szczególności komercyjnych, w tym kopiowanie, publikacja, zapisywanie
na dyskach, wysyłanie, emisja, transmisja lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób, może
następować wyłącznie po uprzednim uzyskaniu wyraźnego, pisemnego zezwolenia ze strony
MNiSW, w zakresie określonym przez MNiSW w tym zezwoleniu. W celu uzyskania zgody należy
się skontaktować z MNiSW pod adresem wskazanym w Regulaminie.
§5
1. MNiSW gwarantuje ochronę danych i informacji o użytkowniku zgodnie z przyjętą i stosowaną
w MNiSW polityką bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
2. Ogólne zasady ochrony prywatności użytkowników serwisu zdefiniowane zostały w dokumencie
"Polityka prywatności".
§6
1. Korzystanie z usługi świadczonej przez MNiSW wymaga:
a) połączenia z siecią Internet;
b) posiadania przez użytkownika przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Mozilla),
umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML),
powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW.
2. MNiSW nie jest dostawcą usługi Internetu. W celu korzystania z usługi użytkownik powinien we
własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za
pomocą którego możliwe jest korzystanie z usługi za pośrednictwem Serwisu.
§7
1. Niniejszy Regulamin stanowi ogólne warunki umów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
2. Korzystanie z umieszczonej na stronie WWW Serwisu wyszukiwarki nie wymaga zawarcia umowy
z MNiSW. Dostęp do przedmiotowych informacji jest anonimowy i nie wymaga zawarcia umowy.

3. Regulamin jest udostępniony użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem witryny WWW serwisu
pod adresem http://www.wybierzstudia.nauka.gov.pl, w formie, która umożliwia jego pobranie,
utrwalenie i wydrukowanie.
§8
1. MNiSW zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez obowiązku powiadamiania
użytkowników.
2. MNiSW zachowuje prawo do jednostronnej zmiany treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie
zmiany wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia tekstu Regulaminu w witrynie WWW Portalu pod
adresem http://www.wybierzstudia.nauka.gov.pl.
3. Korzystanie z Serwisu podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie
przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników sieci Internet,
które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
4. Wszelkie spory związane z wykonaniem umowy rozstrzygają sądy powszechne właściwości
miejscowej określonej według siedziby MNiSW.
§9
Użytkownik może zgłaszać zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania i autentyczności treści
zawartych w Serwisie informacji na adres poczty elektronicznej wybierzstudia@mnisw.gov.pl. W razie
potwierdzenia nieprawidłowości zostanie ona usunięta niezwłocznie.
§ 10
1. Termin obowiązywania niniejszego Regulaminu jest nieoznaczony.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 IX 2017 r.

