
                         REGULAMIN FOTOPORTALU UAM 

                                 

Informacje wstępne. 

1. Aplikacja Internetowa  http://fotoportal.amu.edu.pl jest własnością Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań 
i chroniona jest prawami autorskimi, a także przepisami dotyczącymi ochrony 
własności intelektualnej. 

       2.   Aplikacja jest obsługiwana przez Centrum Marketingu UAM. 
       3.   Materiały przetwarzane w aplikacji http://fotoportal.amu.edu.pl są własnością 
             Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

4. Pobieranie, drukowanie, kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie materiałów  
zamieszczonych w aplikacji jest możliwe wyłącznie przez osoby upoważnione do  
zalogowania. 

5. Do aplikacji mogą się zarejestrować pracownicy Uniwersytetu im. Adama  
Mickiewicza w Poznaniu oraz inne podmioty upoważnione. 

6. Założenie konta do aplikacji FotoPortal następuje poprzez dokonanie czynności  
rejestracyjnych, polegających na: 

a. wprowadzeniu danych niezbędnych do rejestracji na stronie  
http://fotoportal.amu.edu.pl 

b. potwierdzeniu zapoznania się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowaniu 
jego postanowień, 

c. wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą 
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. DZ. U. z 2018 r. 
poz. 1000 ), 

d. zaznaczenie pola potwierdzającego zapoznanie się z informacją, że  
           - dane osobowe są przetwarzane przez Uniwersytet im. Adama  
              Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, 
           - dane z osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu korzystania z aplikacji 
              FotoPortal umożliwiającej realizację polityki koordynacji działań  
              wynikających z Systemu Koordynacji Marki UAM, 
           -  użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych 
              i możliwości ich poprawiania oraz usunięcia, 
           -  wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, 
              jednak niezbędne do realizacji celu, jakim jest korzystanie z aplikacji 
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              FotoPortal. Nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych  
              jest równoznaczne z brakiem możliwości korzystania z aplikacji  
              Fotoportal. 

7. Po wykonaniu w/w czynności oraz po zaakceptowaniu przez Administratora  
założonego przez użytkownika konta, użytkownik otrzymuje dostęp do aplikacji. 

8. Dane podane przez użytkownika podczas rejestracji nie będą publikowane ani też  
Ujawniane osobom trzecim, 

9. w celu dezaktywacji lub usunięcia swojego konta w aplikacji należy poinformować o 
tym fakcie Administratorów aplikacji Fotoportal i napisać informację na adres: 
fotoportal@amu.edu.pl 

10.  Pobieranie, drukowanie, kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie materiałów 
       zamieszczonych w aplikacji FotoPortal do celów innych niż promocja Uniwersytetu 
       im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest zabroniona. 
11.  Jednostki organizacyjne nie związane z UAM oraz osoby prawne, zwane dalej  

 Licencjobiorcami, mogą pobierać materiały zgodnie z udzieloną na podstawie  
 odrębnej umowy, nieodpłatną licencją. 

12.  Licencjobiorcy na podstawie udzielonej licencji są upoważnieni do korzystania  
              z materiałów na następujących polach eksploatacji: 

a.  utrwalenie i zwielokrotnienie wszelkimi znanymi technikami, w tym  
     cyfrowymi, elektronicznymi, technikami poligraficznymi, 
b. utrwalenie na wszelkiego rodzaju nośnikach, 
c. wprowadzenie do obrotu, 
d. wprowadzenie do pamięci komputera i wykorzystywanie w sieci Internet, 
e. wykorzystywanie przedmiotu umowy do reklamy i promocji działań 

prowadzonych przez Licencjobiorcę, 
f. publiczne prezentowanie, 
g. wyświetlanie, 
h. wystawianie, 
i. wielokrotne wykorzystanie, w tym poprzez wielokrotne powielanie wzoru 

i wdrożenie do produkcji w przyszłości w nieograniczonej liczbie  
egzemplarzy, 

j. udostępnienie do wykorzystania osobom trzecim w ramach potrzeb  
Licencjobiorcy, 

                   i.    wykorzystanie we wszystkich rodzaju mediach. 
       13.   Licencjobiorcy na podstawie udzielonej odrębną umową licencji są upoważnieni 
                do korzystania z materiałów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicą, 
                na czas nieokreślony. 

14.   Licencjobiorcy na podstawie udzielonej odrębną umową licencji są upoważnieni  
 do korzystania z materiałów w działaniach niekomercyjnych i o charakterze  
 promującym Województwo Wielkopolskie. 

15.  W przypadku naruszenia prawa autorskiego, mają zastosowanie przepisy ustawy  
 z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne oraz przepisy Kodeksu 
 cywilnego. 

16.  Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Centrum Marketingu UAM, przy  
 ul. Święty Marcin 78, 61-809 Poznań, pokój nr 207 oraz na stronie Internetowej 
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17.  UAM zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, Administratorzy aplikacji 

 FotoPortal poinformują o tym fakcie użytkowników droga mailową lub telefonicznie. 
18.  Wszelkie problemy dotyczące funkcjonowania aplikacji należy zgłaszać na adres 

 fotoportal@amu.edu.pl 
19.  W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy 

 Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
 pokrewnych oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

Informacje dotyczące sposobu rejestracji. 

W celu dokonania rejestracji należy wykonać następujące czynności: 
    1.   Wejść na stronę aplikacji FotoPortal : http://fotoportal.amu.edu.pl 
    2.   Wypełnić prawidłowo elektroniczny formularz: 
           a.  w polu o nazwie „imię” – należy wpisać imię osoby rejestrującej się; 
           b.  w polu o nazwie „nazwisko” – należy wpisać nazwisko osoby rejestrującej się: 
           c.  w polu o nazwie „adres e-mail’ należy wprowadzić adres e-mail , który jest 
                w dyspozycji osoby rejestrującej się. Niedozwolone jest wykorzystywanie adresów 
                poczty elektronicznej, które nie należą do osób dokonujących rejestracji; 

d. w polu o nazwie „Departament/Jednostka” – należy wybrać (spośród dostępnych  
opcji) Departament lub jednostkę, w której pracuje osoba rejestrująca się;   

e. w polu o nazwie „numer telefonu” – należy wpisać numer telefonu, który jest  
w dyspozycji osoby rejestrującej się; 

           h.  w polu o nazwie „Powtórz hasło”  - należy wpisać swoje hasło do aplikacji, którym, 
                użytkownik będzie posługiwał się przy logowaniu do aplikacji FotoPortal; 

i. w polu o nazwie „Powtórz hasło” – należy wpisać to samo hasło, co w polu 
„hasło”; 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz 
warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia 
i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 r. 
Nr 100, poz. 1024), hasło powinno składać się, co najmniej z 8 znaków, zawierać małe 
i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne. Użytkownik jest zobowiązany zmienić 
hasło, co 30 dni. 
j. potwierdzić zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego 

postanowień poprzez zaznaczenie pola checkbox znajdującego się przy treści  
do zaakceptowania; 

k. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia  
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ) 
poprzez zaznaczenie pola znajdującego się przy treści do zaakceptowania; 

l. wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2016 
roku, poz. 1030) poprzez zaznaczenie pola znajdującego się przy treści do 
zaakceptowania; 

m. zaznaczyć pole potwierdzające zapoznanie się z informacją, że 
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                        -  dane osobowe są przetwarzane przez Uniwersytet im. Adama 
                                       Mickiewicza w Poznaniu, ul, H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, 
                                    -  dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu korzystania  
                                       z aplikacji FotoPortal umożliwiającej realizacje polityki koordynacji 
                                       działań wynikających z Systemu Koordynacji Marki UAM, 
                                    -  użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych 
                                       i możliwości ich poprawiania; 
                                    -  wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest  
                                       dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu, jakim jest  
                                        korzystanie z aplikacji FotoPortal. Nie wyrażenie zgody na  
                                        przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z brakiem 
                                        możliwości korzystania z aplikacji FotoPortal. 

3. Kliknąć na przycisk „Zarejestruj się”. 
4. Założone konto wymaga akceptacji Administratora. Po zaakceptowaniu utworzonego  
   przez użytkownika konta, przedstawiciel Podmiotu będzie mógł w dowolnym terminie  
   logować się do swojego konta w aplikacji poprzez wpisanie własnego loginu  
   ( adres e-mail) i hasła oraz wykonywać czynności, co, do których będzie miał nadany  
   przez Administratora dostęp.                         

                                                     

               

  

  


