REGULAMIN KORZYSTANIA Z OFERTY INKUBATORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
§ 1 DEFINICJE, POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin ustala zasady korzystania z oferty Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego (dalej:
Inkubator UW), będącego sekcją Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego,
dane kontaktowe: Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089
Warszawa, kontakt@inkubator.uw.edu.pl, tel. 22 554 07 35.
2. Regulamin korzystania z oferty Inkubatora UW (dalej: Regulamin) określa ogólne zasady
przystąpienia i uczestnictwa w ofercie Inkubatora UW oraz prawa i obowiązki z nimi związane.
3. Definicje użyte w dalszej części Regulaminu:
a. Uniwersytet Warszawski - Uniwersytet Warszawski z siedzibą w Warszawie, pod adresem:
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, posiadający osobowość prawną na
podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 478), NIP 525-001-12-66, REGON 000001258.
b. Serwis Internetowy, - serwis internetowy Inkubatora UW tj. strona internetowa pod
adresem https://iuw.edu.pl, administrowana i zarządzana przez Inkubator UW;
c. Konto Uczestnika - konto uczestnika Inkubatora UW w Serwisie Internetowym tj. wydzielona
część Serwisu Internetowego, umożliwiająca rejestrację uczestnika w celu uzyskania
możliwości zapisywania się na działania z Oferty Edukacyjnej oraz rezerwację Sprzętu;
d. Oferta Edukacyjna - wszelkie działania szkoleniowe, warsztatowe, edukacyjne, dydaktyczne
organizowane przez Inkubator UW;
e. Sprzęt - dostęp do sal, pracowni, stanowisk technicznych udostępnianych przez Serwis
Internetowy, regulowany dodatkowymi regulaminami korzystania;
f. Wydarzenia Otwarte - wydarzenia dostępne dla wszystkich zainteresowanych, realizowane
zarówno online i offline oraz wszelkie inne działania wpisujące się w misję realizowaną przez
Inkubator UW, inne współpracujące jednostki Uniwersytetu Warszawskiego lub
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, partnerów zewnętrznych w ramach odrębnych
ustaleń.
4. Przedmioty ogólnouniwersyteckie organizowane przez Inkubator UW realizowane są na
podstawie odrębnych regulaminów oraz zarządzeń uniwersyteckich i niniejszy Regulamin nie ma
do nich zastosowania.
§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Oferta Inkubatora UW jest bezpłatna.
2. Wybrane działania z oferty Inkubatora UW mogą być organizowane w formie Wydarzeń
Otwartych. W takim przypadku zostanie to wyraźnie zaznaczone w opisie działania.
3. Oferta Inkubatora UW może być udostępniana w formie stacjonarnej lub zdalnej, z
wykorzystaniem form kształcenia na odległość.
4. Korzystanie z oferty Inkubatora UW ma charakter dobrowolny.
5. Oferta Inkubatora UW prowadzona jest w języku polskim. W przypadku prowadzenia wybranych
części oferty w języku obcym, informacja na ten temat zostanie umieszczona w opisie.
6. Zapisy na zajęcia i wydarzenia z oferty Inkubatora UW prowadzone są przez Serwis Internetowy.
7. Szczegółowa Oferta Edukacyjna dostępna jest w Serwisie Internetowym.
8. Szczegółowe zasady korzystania z Serwisu Internetowego określone są w odrębnym regulaminie.

§ 3 WARUNKI UDZIAŁU
1. Uczestnikiem Inkubatora UW (zwanym dalej Uczestnikiem) może zostać osoba, która jest
studentem, doktorantem lub pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego lub Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego.
2. W przypadku obowiązującego porozumienia zawartego z Warszawskim Uniwersytetem
Medycznym, Uczestnikiem Inkubatora UW (zwanym dalej Uczestnikiem) może zostać osoba,
która jest studentem lub doktorantem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
3. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Kierownika Inkubatora UW, z oferty Inkubatora UW
mogą korzystać osoby inne niż wskazane z pkt. 1.
4. Aby zapisać się na którekolwiek działania z Oferty Edukacyjnej oraz korzystać z oferty Sprzętu,
należy posiadać aktywne Konto Uczestnika, w tym przekazać dane osobowe umożliwiające
potwierdzenia statusu studenta, doktoranta lub pracownika Uniwersytetu Warszawskiego lub
Uniwersytetu Medycznego. W tym celu niezbędne jest posiadanie sprawnego urządzenia
umożliwiającego korzystanie z internetu wraz z dostępem do niego.
5. Inkubator UW zastrzega sobie prawo do weryfikacji statusu Uczestnika na podstawie numeru
albumu/indeksu. Proces ten może zająć do 10 dni roboczych.
6. O zapisie na działania z oferty Inkubatora UW, jeżeli odrębny regulamin działania nie precyzuje
innej formuły, decyduje kolejność zgłoszeń.
7. Przystępując do korzystania z oferty Inkubatora UW Uczestnik oświadcza, że znane mu są zasady
korzystania z oferty Inkubatora UW, w tym zasady korzystania z Serwisu Internetowego, zasady
przetwarzania danych przez Uniwersytet Warszawski, a w przypadku korzystania z
udostępnianych sal, pracowni lub stanowisk technicznych - regulaminy tychże.
8. Uczestnicy, którzy zapisali się na zajęcia ponad limit osób w grupie, umieszczani są na liście
rezerwowej. Uczestnicy z listy rezerwowej są sukcesywnie przenoszeni na listę główną
zajęć/wydarzenia w przypadku zwolnienia miejsc.
9. Nie ma możliwości korzystania z oferty Inkubatora UW bez posiadania aktywnego Konta
Uczestnika, za wyjątkiem Wydarzeń Otwartych, przedmiotów ogólnouniwersyteckich oraz innych
działań, regulowanych odrębnymi ustaleniami.
10. Inkubator UW nie przewiduje możliwości uczestnictwa w ofercie w formie tzw. “wolnego
słuchacza”.
§ 4 UCZESTNICTWO
1. Przetwarzanie danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail przetwarzane są na
podstawie art. 6. ust. 1 lit. b w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
2. W związku z prowadzeniem zajęć z oferty Inkubatora UW w formie online wizerunek może zostać
utrwalony w postaci nagrania lub fotografii (lub utrwalony przez streaming live). Działanie w
czasie zajęć polegające na potwierdzeniu obecności, przedstawieniu się i zadaniu pytań, zabraniu
głosu oznacza zgodę na nagranie tej wypowiedzi, utrwalenie jej oraz rozpowszechnienie
wizerunku. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w
§7.
3. Uczestnik nie może zapisywać się na działania z oferty Inkubatora UW trwające w tym samym
czasie.
4. Uczestnik ma prawo wypisać się przez Serwis Internetowy z działania, na które się zapisał
a. w przypadku Oferty Edukacyjnej, o ile regulamin szczegółowy działania nie stanowi
inaczej - na 36 godzin,
b. w przypadku oferty dotyczącej Sprzętu - na 6 godzin

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

przed rozpoczęciem danego działania bez ponoszenia odpowiedzialności za nieusprawiedliwioną
nieobecność.
Działania z oferty Inkubatora UW w formie zdalnej odbywają się za pomocą darmowych platform
służących do synchronicznej i asynchronicznej formy kształcenia na odległość.
Uczestnicy we własnym zakresie muszą zapewnić sobie dostęp do: sprawnego urządzenia
umożliwiającego korzystanie z internetu, stabilnego połączenia internetowego, sprawnego
mikrofonu oraz kamery internetowej (jeśli jest to wymagane).
Inkubator UW nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z oferty, w przypadku
niespełnienia powyższych wymagań technicznych.
Uczestnicy mają zapewniony dostęp do zajęć poprzez udostępniony przez Wykładowcę
nieodpłatny link lub dane spotkania (meeting ID/numer pokoju/numer spotkania/login).
Uczestnicy nie mogą udostępniać linków i/lub haseł dostępu do zajęć osobom trzecim ani
korzystać z linków i/lub haseł udostępnionych przez inne osoby.
Uczestnicy nie mogą wykorzystywać zajęć do przekazywania niewłaściwych treści, reklam,
ogłoszeń i innych informacji niezwiązanych z tematyką zajęć.
Inkubator UW zastrzega sobie prawo do odwołania działań z oferty do momentu ich planowanego
rozpoczęcia.
§ 5 WYDARZENIA STACJONARNE

1. Działania z oferty Inkubatora UW realizowane w formie stacjonarnej odbywają się w
przestrzeniach Uniwersytetu Warszawskiego lub Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W
przypadku organizacji wydarzenia w innym miejscu, zostanie to wyraźnie zaznaczone w opisie.
2. W miejscach organizacji działań z oferty Inkubatora UW nadrzędny charakter mają regulaminy
właściwe dla budynków i/lub innych przestrzeni.
3. Inkubator UW nie ponosi odpowiedzialności za działania innych osób przebywających w tym
samym czasie w miejscu organizacji działania z oferty.
4. Inkubator UW nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w pomieszczeniach
wskazanych w ust. 1 bez nadzoru.
5. Inkubator UW zobowiązuje się do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz
informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami w przypadku zgłoszenia
takiego zapotrzebowania na 3 dni od daty planowanego wydarzenia.
§ 6 BLOKADA KONTA
1. Zapisanie się na działania z Oferty Edukacyjnej i/lub Sprzętu jest równoznaczne z potwierdzeniem
udziału. W przypadku braku wyrejestrowania się z ww. działań później niż w terminie wskazanym
w § 4 ust. 3, Inkubator UW zastrzega sobie prawo do automatycznego zawieszenia Uczestnikowi
możliwości korzystania z oferty Inkubatora UW na okres 30 dni, za wyjątkiem Wydarzeń
Otwartych, zajęć ogólnouniwersyteckich oraz programów, które określone są odrębnym
regulaminem.
2. Zapis ust. 1 nie ma zastosowania do Uczestników, którzy dołączyli do zajęć z listy rezerwowej.
3. W przypadku naruszenia przez Uczestnika innych zapisów niniejszego Regulaminu lub innych
regulaminów i przepisów porządkowych dotyczących korzystania z oferty Inkubatora UW,
Inkubator UW zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia Uczestnikowi możliwości
korzystania z oferty Inkubatora UW.
4. W uzasadnionych przypadkach, w przypadku wielokrotnych naruszeń przepisów porządkowych i
regulaminów wskazanych w ust. 3, Inkubator UW może podjąć decyzję o wykluczeniu Uczestnika
z możliwości korzystania z oferty w formie nałożenia blokady na Konto Uczestnika.

§ 7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski z siedzibą przy ul.
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa; Z administratorem można kontaktować
się:
• listownie: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa,
• telefonicznie: 22 55 20 000.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) nadzorującego prawidłowość
przetwarzania danych osobowych. Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski oraz
korzystania przez Państwa praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Z IOD
można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@adm.uw.edu.pl. Do zadań IOD
nie należy natomiast realizacja innych spraw, jak np. udzielanie informacji na temat działań i
oferty edukacyjnej Inkubatora UW.
3. Dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane w celu weryfikacji przebiegu i
osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie zajęć, w szczególności
przeprowadzania zajęć poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych
zapewniających kontrolę ich przebiegu. Podstawę do przetwarzania danych osobowych
stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 6 ust. 1 lit. e. Obowiązek prawny wynika z
przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz wydanych na jej podstawie
aktów wykonawczych, a także przepisów wewnątrzuczelnianych.
4. Dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w punkcie 3 (nagrania, fotografie lub
utrwalone przez live streaming) przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia
zamierzonego celu, a po upływie 14 dni od osiągnięcia zamierzonego celu zostaną usunięte.
5. Dostęp do danych osobowych będą posiadać pracownicy administratora, którzy muszą
przetwarzać dane osobowe w związku z realizacją obowiązków służbowych. Odbiorcami
danych osobowych mogą być także podmioty, którym administrator na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych zleci wykonanie określonych czynności, z
którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych.
6. Dane osobowe mogą być również przetwarzane przez dostawcę usługi G-Suit dla edukacji
firmę Google (z którą administrator ma podpisaną umowę powierzenia przetwarzania danych
osobowych)
w
jej
centrach
przetwarzania
danych
(https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html).
Dodatkowo
dane osobowe będą chronione przez standardy określone Tarczą Prywatności, zatwierdzoną
przez Komisję Europejską (https://www.privacyshield.gov/) Zapewni to danym osobowym
odpowiedni poziom bezpieczeństwa.
7. Administrator gwarantuje realizację wszystkich praw związanych z przetwarzaniem danych
osobowych na zasadach określonych przez RODO tj. prawo do:
• dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
• sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
• ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
• usunięcia danych osobowych (z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO);
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli uznają Państwo, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych
osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne, niepodanie danych uniemożliwi realizację
celów wskazanych w punkcie 3.
§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 marca 2022 roku.
2. Inkubator UW zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.
Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie stosownej
informacji w Serwisie Internetowym.

podpisany
Beata Korycka; Elektronicznie
przez Beata Korycka;
Uniwersytet Uniwersytet Warszawski
Data: 2022.03.18
Warszawski 22:57:08 +01'00'

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO IUW.EDU.PL

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE
1.

2.

3.

Niniejszy Regulamin dotyczy serwisu internetowego Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego
(dalej: „Inkubator UW” lub „IUW”), który jest prowadzony przez Uniwersytet Warszawski z
siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa,
posiadający osobowość prawną na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 478), NIP 525-001-12-66, REGON 000001258.
Administratorem Serwisu jest Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego, sekcja Centrum
Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego, dane kontaktowe: Inkubator Uniwersytetu
Warszawskiego, ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa, kontakt@inkubator.uw.edu.pl, tel.
22 554 07 35.
Warunkiem korzystania z Serwisu jest akceptacja niniejszego Regulaminu przez Użytkownika.
§ 2 DEFINICJE

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Serwis – serwis internetowy Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego tj. domena internetowa
iuw.edu.pl zawierająca treści oraz funkcjonalności umożliwiające korzystanie z Usług.
Usługa lub Usługi – odpowiednio usługa lub usługi świadczone drogą elektroniczną przez
Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu tj.:
a. prezentowanie informacji w zakresie umożliwiającym Użytkownikom zapoznanie się z
treściami umieszczonymi w Serwisie w postaci materiałów tekstowych, audiowizualnych i
obrazów,
b. umożliwienie założenia Konta Użytkownika i korzystania z niego oraz utrzymywanie Konta
Użytkownika,
c. umożliwienie dokonywania przez Konto Użytkownika zapisów na korzystanie z zasobów
technicznych i edukacyjnych Inkubatora UW (w szczególności rezerwację sal i stanowisk,
zgłoszenia na konsultacje, warsztaty, udział w programach) osobom fizycznym, które
spełniają warunki uczestnictwa w działaniach Inkubatora UW określone w Regulaminie
Inkubatora UW.
Świadczenie usług drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej
obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy,
przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z
kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub
transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu przepisów Prawa
telekomunikacyjnego.
Usługodawca - Uniwersytet Warszawski.
Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu.
Konto Użytkownika – funkcjonalność oferowana przez Serwis, pozwalająca Użytkownikowi
zapisać się na korzystanie z zasobów technicznych i edukacyjnych Inkubatora UW.
Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady korzystania z Serwisu, dostępny pod adresem
iuw.edu.pl/pl/regulamin.
Adres elektroniczny – aktywne konto e-mail służące do rejestracji w Serwisie.

§ 3 WYMAGANIA TECHNICZNE
1.

2.

W celu korzystania z Serwisu konieczne jest spełnienie poniższych kryteriów:
a. możliwość korzystania z urządzenia końcowego (takiego jak komputer czy telefon) z
dostępem do sieci Internet,
b. zainstalowanie w urządzeniu końcowym przeglądarki internetowej Mozilla Firefox w wersji
11 lub dowolnej innej dostępnej na rynku o parametrach tożsamych lub zgodnych z
nowszymi wersjami,
c. do korzystania z niektórych Usług niezbędne jest posiadanie Adresu e-mail.
Korzystanie z Serwisu jest uzależnione od akceptacji cookies oraz polityki prywatności. Brak
akceptacji plików cookies może skutkować niewłaściwym funkcjonowaniem Serwisu.
§ 4 KORZYSTANIE Z SERWISU

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Celem Serwisu jest umożliwienie Użytkownikom dostępu do działań prowadzonych przez
Inkubator UW w ramach oferty edukacyjnej i zasobów technicznych.
Korzystanie z Serwisu nie wymaga rejestracji, chyba że co innego wynika z zasad konkretnej Usługi.
W celu korzystania z Serwisu w zakresie Usług określonych w §2 ust. 2 pkt b-c Użytkownik
powinien podać: Adres elektroniczny, imię, nazwisko, stopień powiązania z uczelnią (uczelnia,
status, jednostka organizacyjna), numer albumu/indeksu (w przypadku studentów i
doktorantów). Powyższe dane zbierane są tylko i wyłącznie w celu potwierdzenia tożsamości oraz
praw do korzystania z oferty Inkubatora UW.
Użytkownik korzystający z Serwisu zobowiązany jest do:
a. korzystania z Serwisu i Usług w sposób niezakłócający ich prawidłowego funkcjonowania
oraz zgodny z przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu;
b. podawania danych pełnych, prawdziwych i niewprowadzających w błąd, jeśli w związku z
korzystaniem z Usług Użytkownik zdecyduje się na podanie informacji lub danych
osobowych,
c. niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym, obraźliwych lub
zawierających szkodliwe oprogramowanie,
d. poszanowania praw innych Użytkowników.
Serwis i prezentowane w nim treści podlegają ochronie prawa, w tym ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych. Każde wykorzystanie Serwisu i poszczególnych jego elementów inne niż
w celu skorzystania z Usług jest zabronione bez pisemnej zgody Uniwersytetu Warszawskiego.
Oznacza to zakaz kopiowania, zwielokrotniania, dokonywania obrotu, rozpowszechniania w
jakiejkolwiek formie Serwisu i poszczególnych elementów. Bezprawne korzystanie z Serwisu i
poszczególnych elementów jego zawartości będzie sankcjonowane na podstawie przepisów
prawa cywilnego i karnego.
Akceptacja niniejszego Regulaminu w trakcie rejestracji jest równoznaczna z oświadczeniem, że
wszystkie dane podane w trakcie oraz po procesie Rejestracji przez Użytkownika są zgodne ze
stanem faktycznym. Użytkownik oświadcza, że jest świadomy odpowiedzialności za złożenie
fałszywego oświadczenia.
Usługodawcy przysługuje prawo do zaprzestania świadczenia Użytkownikowi Usług w razie
naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, Regulaminu Inkubatora UW,
regulaminów dotyczących poszczególnych działań/programów Inkubatora UW lub przepisów
prawa. W szczególności w przypadku naruszenia zasad zapisów na zajęcia lub regulaminów
poszczególnych stanowisk technicznych, Usługodawca zastrzega sobie prawo do nałożenia
blokady na korzystanie z Usług określonych w §2 ust. 2 pkt c, w tym możliwości zapisu na zajęcia
lub rezerwacji stanowisk technicznych na Użytkownika.

7.
8.

Szczegółowe zasady uczestnictwa w działaniach oferowanych przez Inkubator UW znajdują się w
odrębnych regulaminach.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw w dostępie do Serwisu i Usług lub
pogorszenia jakości dostępu bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika, w szczególności z
powodu:
a. potrzeby przeprowadzenia napraw lub rozbudowy systemu teleinformatycznego
Usługodawcy lub Serwisu,
b. wystąpienia zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu
teleinformatycznego Usługodawcy,
c. z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym siły wyższej.
§ 5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PLIKI COOKIES

1.

2.

3.
4.

Administratorem danych osobowych w serwisie jest Usługodawca. Z administratorem można
kontaktować się:
a. listownie: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa,
b. telefonicznie: 22 55 20 000.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) nadzorującego prawidłowość
przetwarzania danych osobowych. Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski oraz
korzystania przez Państwa praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Z IOD można
skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@adm.uw.edu.pl
Dane osobowe Użytkowników zostały pozyskane w trakcie zakładania Konta Użytkownika w
Serwisie, a także następnie, w związku z działaniami realizowanymi za jego pośrednictwem.
Administrator będzie przetwarzać dane Użytkowników w celu:
a. zakładania i zarządzania kontem Użytkownika w Serwisie Inkubatora UW oraz zapewnienia
obsługi konta Użytkownika i rozwiązywania problemów technicznych;
b. obsługi Użytkownika Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego, w tym rejestracji na
warsztaty, uczestnictwa w programach specjalnych Inkubatora UW, tworzenia ścieżek
rozwoju w Inkubatorze Uniwersytetu Warszawskiego;
c. obsługi zgłoszeń, które kieruje do IUW Użytkownik (np. poprzez formularz kontaktowy);
d. kontaktowania się z Użytkownikiem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług
informacyjnych, a także w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi,
poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą Użytkownika - przez email oraz telefon.
Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane także w celach wskazanych poniżej, na podstawie
prawnie uzasadnionego interesu Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego, którym jest:
e. prowadzenie analiz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
f. przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności
(wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa) – art. 6 ust.
1 lit. c RODO.
Jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) dane osobowe będą przetwarzane
w celu:
g. zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze strony www - szczegółowe
informacje
na
temat
wykorzystania
plików
cookies
znajdziesz
tutaj:
https://iuw.edu.pl/pl/cookies
h. organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których może wziąć udział.

5.

Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich
otrzymania na mocy przepisów prawa.
6. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie w ten
sam sposób, w jaki została wyrażona. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez
okres niezbędny do osiągnięcia wskazanych wyżej celów, ale nie dłużej niż do czasu wycofania
zgody na przetwarzanie.
7. W celu świadczenia usług przez Inkubator UW, wymagane jest podanie następujących danych
osobowych:
a. adres e-mail, imię, nazwisko, hasło, telefon oraz informacje o Twoim statusie na
Uniwersytecie Warszawskim lub Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (w przypadku
konta uzupełnionego, uprawniającego do korzystania z oferty).
b. W przypadku niepodania tych danych osobowych, korzystanie z pełnej oferty Inkubatora
UW będzie niemożliwe.
8. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak jest ono wymagane, aby
móc korzystać z pełnej funkcjonalności Serwisu.
9. Na zasadach określonych przez RODO gwarantujemy realizację wszystkich praw wynikających z
rozporządzenia o ochronie danych, tj.:
a. prawa dostępu do treści swoich danych oraz prawa ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawa do wniesienia
sprzeciwu, prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;prawa do wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
10. Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy:
a. przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez
szczególną sytuację, w której Użytkownik się znalazł,
b. dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w
tym są profilowane dla tego celu.
11. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane do innych odbiorców, wyjątek stanowią dane
statystyczne w postaci identyfikatorów sieciowych w tym: plików cookies, adresów IP urządzeń, z
których Użytkownik loguje się do serwisu oraz pozostałe dane udostępniane przez przeglądarki
urządzeń Użytkownika, w tym m.in. adres MAC karty sieciowej, wersja przeglądarki i systemu
operacyjnego, rozdzielczość ekranu, marka i model urządzenia, które mogą być udostępnione
firmie Google w związku z korzystaniem przez IUW z systemu Google Analytics. Dane osobowe
Użytkownika będą chronione przez standardy określone Tarczą Prywatności, zatwierdzoną przez
Komisję Europejską. Zapewni to danym osobowym Użytkownika odpowiedni poziom
bezpieczeństwa.
12. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez czas uczestnictwa Użytkownika w
Inkubatorze Uniwersytetu Warszawskiego, a także po jej zakończeniu w celach statystycznych i
archiwizacyjnych.
13. Dane osobowe Użytkownika przechowywane dla celów marketingowych przez okres Twojego
uczestnictwa w Inkubatorze Uniwersytetu Warszawskiego lub do momentu wniesienia przez
Użytkownika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń
wystąpi wcześniej.
14. Dane osobowe Użytkowników są i będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, mogą być one
również poddawane profilowaniu celem dostarczania Użytkownikowi spersonalizowanych treści
w postaci newslettera oraz innych form informowania Użytkownika o ofercie, wydarzeniach oraz

pozostałych aktywnościach Uniwersytetu Warszawskiego, w tym działań organizowanych przez
Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego. Automatyzacja przetwarzania danych osobowych polega
na generowaniu zbioru danych osób spełniających zdane kryteria (np. status na uczelni, obecność
w wybranych działaniach Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego), jednak ostateczne podjęcie
decyzji o wykorzystaniu ww. zbioru wymaga interwencji człowieka.

§ 6 OGÓLNE WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ
ELEKTRONICZNĄ
1.
2.
3.

Umowa zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z którejkolwiek z
Usług.
Zakres umowy zależy od rodzaju Usług, z których rozpoczął korzystać Użytkownik.
Usługodawca zapewnia funkcjonowanie Serwisu w taki sposób, że Użytkownik może nieodpłatnie
w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług, co skutkuje rozwiązaniem umowy (w zakresie tej
Usługi).
§7 TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1.
2.
3.
4.

Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w sprawach związanych z
funkcjonowaniem Serwisu.
Reklamacje można składać pisemnie lub drogą elektroniczną na adresy wskazane w §1 ust. 2
Regulaminu.
Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania.
Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.
2.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 marca 2022 roku.
Inkubator UW zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.
Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie stosownej
informacji w Serwisie.
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