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Regulamin  

korzystania z portalu internetowego „Biuletyn Polonistyczny” 

(biuletynpolonistyczny.pl) 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z portalu internetowego 

„Biuletyn Polonistyczny” (www.biuletynpolonistyczny.pl), zwanego dalej 

„Portalem”, oraz jego zasobów,.  

2. Regulamin normuje obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora 

Portalu, jako podmiotu zarządzającego Portalem oraz prawa i obowiązki 

Użytkowników Portalu. 

3. Warunkiem koniecznym do korzystania z Portalu jest akceptacja postanowień 

Regulaminu. Użytkownik Portalu wyraża zgodę na korzystanie z Portalu w 

oparciu o niniejszy Regulamin poprzez skorzystanie z dowolnej strony czy 

podstrony internetowej udostępnianej w Portalu. Akceptacja Regulaminu przez 

Użytkownika jest warunkiem skutecznego zarejestrowania się przez 

Użytkownika w Portalu w celu korzystania z dodatkowych funkcjonalności 

Regulaminu.  

4. Definicje 

Poniższym pojęciom przypisane zostaje następujące znaczenie: 

Portal - platforma informatyczno-informacyjna stworzona i udostępniona przez IBL 

PAN oraz IChB PAN - PCSS w sieci Internet, umożliwiająca korzystanie z udostępnionych 

Materiałów oraz Treści, wprowadzanie ich, dostępna pod adresem 

www.biuletynpolonistyczny.pl; 

Treść – informacja wprowadzona przez Redaktorów oraz Administratorów do Portalu,  

w tym Materiał; 

Materiał – baza danych, dzieło naukowe lub jego fragment, publicystyczne, 

kartograficzne, fotograficzne, audiowizualne, dokumentacja badań lub jakiekolwiek inne 

dzieło; 

System zarządzania treścią - aplikacja internetowa pozwalająca na tworzenie Portalu 

WWW, jego aktualizacja i rozbudowa; 

Konto - zbiór danych powiązanych z Użytkownikiem przechowywany w Portalu, 
dostępne dla Użytkownika miejsce w Portalu, za pośrednictwem którego zarządza 
różnorakimi danymi. Konto tworzone jest w procesie rejestracji. Posiadanie Konta w 
Portalu nie jest konieczne do użytkowania Portalu, ale determinuje dostępne 
Użytkownikowi  funkcjonalności Portalu. 

Login – prywatna i rzeczywista nazwa Użytkownika w Portalu, jaka została przez niego 
przybrana na etapie rejestracji Konta, służąca do procesu weryfikacji uprawnienia 
użytkownika do korzystania z poszczególnych elementów Portalu. 

http://www.biuletynpolonistyczny.pl/
http://www.biuletynpolonistyczny.pl/
http://www.biuletynpolonistyczny.pl/
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Hasło - hasło ustanowione przez Użytkownika, stanowiące element identyfikacji oraz 
składowa procesu weryfikacji uprawnienia Użytkownika do korzystania z 
poszczególnych elementów Portalu. 

Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która korzysta 

z Portalu. 

Redaktor – osoba wyznaczona przez rektora lub innego uprawnionego reprezentanta 

Instytucji uczestniczącej w projekcie, która po nadaniu jej uprawnień przez 

Administratora Portalu wprowadza Treści do Portalu  oraz za której działania i 

zaniechania w ramach Portalu odpowiada Instytucja uczestnicząca w projekcie. 

Administrator Portalu – podmiot prowadzący Portal, posiadający uprawnienia do 

zarządzania systemem informatycznym oraz odpowiadający za jego sprawne i ciągłe 

działanie; 

IBL PAN - Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie, 

ul. Nowy Świat 72, kod pocztowy 00-330, świadczący elektroniczną usługę 

udostępniania Portalu; 

IChB PAN - PCSS – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, z siedzibą w 
Poznaniu, ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704, będące partnerem technicznym przy 
prowadzeniu Portalu. 

5. Instytucja uczestnicząca w projekcie – uczelnia, ośrodek badawczy, instytucja 

kultury, organizacja pozarządowa lub inna instytucja uprawniona do 

zamieszczania Treści w Portalu wprowadzanych przez wyznaczonego Redaktora. 

Właścicielem i Administratorem Portalu jest IBL PAN. 

6. Uwagi dotyczące funkcjonowania Portalu można zgłaszać za pośrednictwem 

poczty internetowej, na adres: redakcja@biuletynpolonistyczny.pl. 

7. Portal „Biuletyn Polonistyczny” jest portalem integrującym w postaci bazy 

informacje o bieżącym życiu naukowym, w szczególności zawierający informacje 

o naukowcach, instytucjach naukowych, organizowanych konferencjach, 

szkoleniach, konkursach, prowadzonych badaniach, zrealizowanych i 

przygotowywanych pracach naukowych, ofertach pracy w ośrodkach naukowych, 

badawczych i kulturalnych, skierowanym do szeroko pojętego środowiska 

polonistycznego, tj. instytucji, badaczy, dydaktyków i studentów z obszarów nauk 

o literaturze, języku i kulturze polskiej. 

8. Usługi świadczone przez IBL PAN w zakresie i formie aktualnie określonej przez 

Portal, na rzecz Użytkowników świadczone są nieodpłatnie. 

§ 2. Zasady redagowania Portalu 

1. Portal funkcjonuje według przyjętego modelu pracy rozproszonej, polegającego 

na przydzielaniu przez Administratora Portalu uprawnień Redaktora 

koordynatorom wyznaczonym przez Instytucje uczestniczące w projekcie, 

przyjmującym na siebie odpowiedzialność za uzupełnianie danych w obrębie 

swojego instytutu lub wydziału lub innej jednostki naukowej. 



 

3 

 

2. O umożliwieniu danej Instytucji uczestniczącej w projekcie zamieszczania 

informacji w Portalu oraz o nadaniu wskazanej przez nią osobie uprawnień 

Redaktora decyduje Dyrektor IBL PAN. 

3. Informacja o Instytucjach uczestniczących w projekcie będzie zamieszczana w 

Portalu oraz na stronie www.ibl.waw.pl. 

4. Redaktorzy i Instytucje uczestniczące w projekcie, które ich wyznaczyły ponoszą 

pełną odpowiedzialność za Treści i Materiały, które wprowadzają do Portalu. 

5.  Do głównych zadań Redaktorów reprezentujących Instytucje uczestniczące w 

projekcie należy: 

a) aktualizowanie treści dotyczących reprezentowanej Instytucji, 

b) utrzymywanie kontaktu (mailowego lub telefonicznego) z centralną redakcją 

„Biuletynu” w IBL, 

c) zgłaszanie centralnej redakcji problemów technicznych w redagowaniu treści 

i wprowadzaniu ich do Portalu, 

d) udział w szkoleniach niezbędnych do zapoznania się z obsługą nowych 

funkcjonalności Portalu. 

6. Wprowadzając Treść do Portalu, Redaktor udziela IBL PAN bezterminowej 
licencji niewyłącznej na korzystanie z Treści, w tym Materiałów i ich fragmentów, 
oraz ich opracowań, na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności 
na następujących polach: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Treści - wytwarzanie dowolną 
techniką egzemplarzy jakichkolwiek Treści, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Treści 
utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo 
egzemplarzy; 

c) w zakresie rozpowszechniania Treści w sposób inny niż określony 
powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie 
oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu 
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 
przez siebie wybranym; 

7. Redaktor zobowiązuje się, że Treści przez niego wprowadzane do Portalu nie 

naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw 

majątkowych i osobistych, dóbr osobistych, praw własności przemysłowej. 

8. Redaktor nie może przekazywać osobom trzecim hasła dostępu do Portalu. 

9. IBL PAN zastrzega sobie prawo do opracowania redakcyjnego Treści 

zamieszczonych przez Redaktora, w tym także do dokonywania skrótów. 

10. IBL PAN zastrzega sobie prawo do dowolnego usuwania z Portalu Treści lub 

Materiałów, w szczególności gdy IBL PAN otrzyma wiarygodną informację o 

bezprawnym charakterze Treści.  
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11. W celu uzyskania uprawnień Redaktora Użytkownik jest zobowiązany wykazać 

swoją afiliację przy instytucji naukowej w sposób określony przez 

Administratora Portalu. 

§ 3. Zasady korzystania z Treści „Biuletynu Polonistycznego” 

1. IBL PAN umożliwia Użytkownikom i Redaktorom nieodpłatny dostęp do Portalu. 

2. Użytkownik Portalu ma prawo: 

a) przeglądać Treści publikowane w Portalu, 

b) zgłaszać Administratorowi Portalu nadużycia oraz wszelkie błędy zauważone 

w Portalu, 

c) komentować artykuły, jeżeli przewidziano taką możliwość. 

3. Treści i Materiały są udostępnione: 

a) bez konieczności rejestracji - każdemu Użytkownikowi po wejściu na stronę 

internetową www.biuletynpolonistyczny.pl, albo 

b) po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, z udostępnieniem spersonalizowanych 

(tj. wybranych i zdefiniowanych) przez Użytkownika dodatkowych 

funkcjonalności Portalu. 

4. Założenie Konta Użytkownika wymaga w szczególności akceptacji postanowień 
Regulaminu oraz, w przypadku gdy Użytkownik jest osobą fizyczną, wyrażenia 
zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

5. Informacja na temat warunków korzystania przez Użytkownika z danego 

Materiału przedstawiona będzie przy użyciu jednego z niżej zdefiniowanych 

haseł tj.:  

– Domena publiczna. Zasób wyłączony spod ochrony prawa autorskiego. 

Korzystanie dozwolone bez ograniczeń wynikających z autorskich praw 

majątkowych; 

–  Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Zasób chroniony 

prawem autorskim. Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons 

Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod 

adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode;  

– Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 

Polska. Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone zgodnie z 

licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska, 

której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode;  

– Prawa zastrzeżone – dostęp nieograniczony. Zasób chroniony prawem 

autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o 

dozwolonym użytku;  
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– Prawa zastrzeżone – dostęp ograniczony. Zasób chroniony prawem autorskim. 

Korzystanie dozwolone wyłącznie na wskazanych w Portalu terminalach w 

zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.  

6. Niektóre Materiały mogą być udostępnione w Portalu na warunkach odmiennych 

od wyżej opisanych. Informacja o warunkach na jakich taki Materiał będzie 

udostępniony, zostanie zawarta w jego opisie.  

7. Użytkownicy mają możliwość korzystania z Portalów udostępnianych przez osoby 

trzecie za pośrednictwem Portalu poprzez stosowne połączenia do stron 

internetowych osób trzecich, do których stosuje się regulaminy oraz inne 

dokumenty określone przez osoby trzecie. IBL PAN nie jest w tej sytuacji stroną 

umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych pomiędzy 

Użytkownikiem a osobą trzecią i nie ponosi odpowiedzialności za usługi 

świadczone na rzecz Użytkowników przez osoby trzecie. 

8. IBL PAN nie ponosi odpowiedzialności prawnej za brak dostępu do Treści, w tym 

Materiałów bądź wadliwe funkcjonowanie Portalu spowodowane zachowaniem 

systemów informatycznych nieadministrowanych przez IBL PAN. 

 

§ 4. Dane osobowe 

1. Dane osobowe gromadzone są w systemie za pomocą formularzy rejestracyjnych 

wypełnianych przez użytkowników. Przesłanie danych wymagane jest przy 

zakładaniu Konta Użytkownika w Portalu oraz korzystaniu z wybranych 

modułów Portalu przeznaczonych do wysyłania wiadomości, obsługi konferencji, 

studiów doktoranckich, podyplomowych i kursów, zamawiania publikacji w 

wydawnictwie, subskrypcji newslettera. 

2. Dane osobowe podane Administratorowi Portalu przez Użytkowników i 

Redaktorów będą przetwarzane przez Administratora Portalu w sposób zgodny z 

zakresem udzielonego przez nich zezwolenia, a także dla celów technicznych 

związanych z rejestracją użytkowników i obsługą Portalu.  

3. Na zasadach przewidzianych przepisami o ochronie danych osobowych 

Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

Zbieranie danych Użytkownika odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności. 

Dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim. 

4. Użytkownikowi przysługuje prawo do modyfikacji i usunięcia jego danych 

osobowych z bazy systemu. W tym celu należy przesłać odpowiednią dyspozycję 

na adres Administratora Portalu. 

5. Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji newslettera klikając w link 

umieszczony w mailu przesyłającym newsletter. 

6. Użytkownik nie ma prawa korzystania z Kont innych Użytkowników. 

7.  W przypadku zmiany danych osobowych, wymaganych do przyznania mu 

uprawnień Redaktora, Użytkownik zobowiązany jest powiadomić o tym 

Administratora Portalu w celu aktualizacji tych danych. 
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8.  Użytkownik ma prawo żądać usunięcia swojego Konta z Portalu. W celu 

usunięcia swojego Konta Użytkownik zobowiązany jest powiadomić 

Administratora Portalu. 

9. Po podłączeniu Konta Portalu do innej usługi (np. Facebook, Google + czy 

Twitter), Użytkownik udziela IBL PAN pozwolenia na korzystanie z informacji z 

tego portalu w zakresie dozwolonym przez te portale. 

10. Administratorem danych osobowych w Portalu jest Instytut Badań Literackich 

PAN. 

11. IBL PAN zastrzega sobie prawo do zmian w polityce prywatności. Zmiany 

wchodzą w życie wraz z ich opublikowaniem na stronie www.ibl.waw.pl. 

§ 5. Uprawnienia i obowiązki Administratora Portalu 

1. Administrator Portalu jest moderatorem Portalu oraz wszystkich jego 

funkcjonalności.  

2. W szczególności Administrator Portalu ma prawo do: 

a) stałego nadzoru i modyfikowania pod względem merytorycznym i 

stylistycznym Portalu oraz do stałego aktualizowania zawartych na nim 

Treści; 

b) edytowania lub kasowania Treści zamieszczonych przez Użytkowników 

niezgodnych z przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, 

postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia 

społecznego w Internecie (netykieta) lub co do których Administrator 

Portalu otrzymał wiarygodną informację o ich bezprawnym charakterze; 

c) ograniczania dostępu do Portalu Użytkowników lub usuwania Kont 

Użytkowników naruszających Regulamin po ich uprzednim ostrzeżeniu;  

d) modyfikacji (w tym zmiany sposobu działania, usunięcia, wprowadzenia 

dodatkowych) funkcjonalności Portalu. 

3. Administrator Portalu zobowiązuje się zastosować środki techniczne i 

organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, 

odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. 

4. Administrator Portalu zobowiązuje się zabezpieczyć dane osobowe przed ich 

udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę 

nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub 

zniszczeniem. 

5. Administrator Portalu zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości 

świadczonych usług. 

6. Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w 

funkcjonowaniu Portalu wywołane siłą wyższą lub awarią sprzętu Użytkownika. 

7.  Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do: 
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a. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na problemy 

techniczne, czynności konserwacyjne lub modyfikację, w tym ulepszenie 

Portalu; 

b. wysyłania do Użytkowników lub publikowania na stronie głównej Portalu 

komunikatów technicznych i prawnych związanych z funkcjonowaniem 

Portalu; 

c. odmowy świadczenia Usług w sytuacjach podanych w § 5pkt. 2c), § 7 pkt 2 

lub 3; 

d. odmowy świadczenia Usług wobec Użytkownika, którego Konto zostało 

uprzednio usunięte z powodu zaistnienia jednej z sytuacji podanych w § 5pkt. 

2c) lub § 7 pkt 2 lub 3; 

8. Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za informacje i Treści 
zamieszczone przez Użytkowników Portalu, w tym Redaktorów, jak i inne 
podmioty, które niebędące Użytkownikiem Portalu w rozumieniu niniejszego 
Regulaminu zamieściły informacje w Portalu. 

9. Administrator zastrzega sobie prawo do automatycznego nadawania sygnatury 

(logo Portalu) na wszystkich publikowanych Materiałach będących utworami 

graficznymi lub video (zdjęcia, plakaty, grafiki, filmy itp.). Logo będzie znajdowało 

się w lewym dolnym rogu. 

§ 6. Odpowiedzialność IBL PAN 

1. IBL PAN nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika za szkody 

związane z usunięciem Treści lub Materiałów z Portalu.  

2. IBL PAN nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika lub osób trzecich, za 

jakiekolwiek skutki wykorzystania Treści lub Materiałów, w szczególności za 

szkody (rzeczywiste i utracone korzyści) wywołane takim wykorzystaniem. 

Wyłączenie odpowiedzialności nie ma zastosowania do Użytkownika 

korzystającego z Portalu w charakterze konsumenta.   

3. IBL PAN nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i 

administracyjnej z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami 

Użytkowników Portalu sprzecznymi z postanowieniami niniejszego Regulaminu 

lub przepisami prawa. 

4. IBL PAN nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody Użytkownika 

spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości po stronie 

Użytkownika, w tym w szczególności utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, 

systemu, opóźnieniem w przesłaniu danych spowodowanych brakiem transmisji 

lub nieprawidłową transmisją z przyczyn po stronie Użytkownika; opóźnienia w 

działaniu Portalu lub szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, 

wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci 

telekomunikacyjnych) niezależnych od Portalu; szkody powstałe w wyniku 

działania siły wyższej ( w szczególności strajków, wojny, powodzi, pożaru 

itp.);szkody użytkownika spowodowane zagrożeniami istniejącymi w Internecie, 
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takimi jak włamania do systemu czy zainfekowanie wirusami systemu 

Użytkownika.  

5. Łącza do witryn zewnętrznych. 

Portal może zawierać odniesienia lub linki do witryn internetowych 

prowadzonych przez inne podmioty niż Administrator Portalu, za których 

zawartość, dokładność i funkcje Administrator Portalu nie ponosi 

odpowiedzialności. Użytkownicy Portalu korzystają z serwisów internetowych i 

usług elektronicznych prowadzonych przez inne podmioty niż Administrator 

Portalu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Niniejszy Regulamin nie ma 

zastosowania do serwisów i witryn internetowych czy usług elektronicznych 

udostępnianych przez podmioty inne niż Administrator Portalu. 

§ 7. Środki bezpieczeństwa 

1. Użytkownik i Redaktor są zobowiązani do poszanowania praw autorów Treści i 

Materiałów, w szczególności ich autorskich praw osobistych. 

2. Zabrania się wprowadzania do Portalu Treści i Materiałów sprzecznych z prawem i 

dobrymi obyczajami, nagannych moralnie i etycznie, prowadzących do 

dyskryminacji innych Użytkowników, ograniczających prawa innych 

Użytkowników lub uniemożliwiających innym Użytkownikom korzystanie z 

witryny, treści obraźliwych, wulgarnych, nieprawdziwych. W przypadku 

naruszenia tej zasady Administrator Portalu ma prawo ograniczyć, zawiesić lub 

zablokować takiemu Użytkownikowi dostęp do Portalu bez wysyłania uprzedniego 

powiadomienia. 

3. Wszelkie działania mające na celu utrudnienie lub destabilizowanie działania 

Portalu stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów prawa. W 

przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, 

Administrator Portalu zablokuje Konto Użytkownika oraz zgłosi czyn zabroniony 

właściwym organom. Administrator Portalu jest również uprawniony do podjęcia 

działań mających na celu naprawienie poniesionej przez niego szkody. 

4. Każdy, kto wykonuje operacje w ramach Portalu, ponosi odpowiedzialność za 

skutki swoich działań. 

5. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z przepisami prawa, 

normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu 

oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta), a w szczególności 

do zaniechania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora Portalu oraz 

innych Użytkowników. 

6. Zabrania się wykorzystywania Portalu w sposób mogący spowodować:  

a) bezprawne uzyskanie dostępu do danych zawartych w Portalu, 
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b) zakłócenie pracy infrastruktury informatycznej Portalu lub spowodowanie 

zagrożenia dla korzystania przez innych użytkowników Portalu; 

c) uszkodzenie lub zniszczenie integralności danych Portalu. 

7. Uprasza się wszystkich Użytkowników Portalu o powiadamianie Administratora 

Portalu o wszelkich sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami Treściach, 

które znajdują się na stronach Portalu. 

 

§ 8. Kontakt z IBL PAN 

1. Użytkownik może kontaktować się z IBL PAN w sprawie usług świadczonych na 

podstawie niniejszego Regulaminu, w tym zgłaszać reklamacje w formie: 

a) pisemnej na adres: Biuletyn Polonistyczny, Instytut Badań Literackich PAN, ul. 

Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa; 

b) listu elektronicznego wysłanego na adres: redakcja@biuletynpolonistyczny.pl. 

2. Administrator Portalu rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od 

otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony 

maksymalnie o kolejne 14 dni roboczych w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji 

wymaga dłuższego czasu. Administrator Portalu poinformuje Użytkownika Portalu 

o przedłużeniu okresu rozpoznania reklamacji, wskazując okres o jaki ulegnie 

przedłużeniu rozpatrywanie reklamacji oraz przyczynę przedłużenia. Gdy złożona 

reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Administrator Portalu 

o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, 

niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie 

krótszy niż 7 dni roboczych i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że 

nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie 

reklamacji bez rozpoznania. 

§ 9. Postanowienia końcowe 

1. Za obsługę techniczną Portalu odpowiada IChB PAN - PCSS, które publikuje 

wymagania techniczne dotyczące dostępu do Portalu na stronie internetowej: 

biuletynpolonistyczny.pl. 

2. Regulamin jest dostępny w Portalu pod adresem:  biuletynpolonistyczny.pl. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Portalu. 

4. IBL PAN zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, tym 

wprowadzenia modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Portalu, bez 

konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany. Wszelkie zmiany stają się 

obowiązujące w terminie 14 dni od opublikowania informacji o tych zmianach w 

Portalu w dziale "Regulamin", w zakładce „Zmiana Regulaminu”. Użytkownicy, 

którzy posiadają Konto w Portalu i nie wyrażają zgody na nowe brzmienie 

Regulaminu, w tym wprowadzone modyfikacje mają prawo rozwiązać umowę 
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usuwając swoje Konto w terminie 14 dni od dnia opublikowania zmiany 

Regulaminu w Portalu.  

5. Świadczenie usług w ramach Portalu ma charakter bezterminowy. Użytkownik 

może w każdym czasie wypowiedzieć umowę dotyczącą określonego Konta 

wysyłając odpowiednie żądanie w sposób wskazany w § 8 pkt. 1. Umowa ulega 

rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych. 

 

 


