Regulamin Portalu DolinaBIOtechnologiczna.pl
Przywiązujemy dużą wagę do ochrony prywatności użytkowników naszego Portalu oraz do wolności
wypowiedzi i wyrażania przez nich opinii. Niniejszy dokument wyjaśnia zasady działania portalu
dolinabiotechnologiczna.pl (zwanego dalej „Portalem”) oraz informacje na temat sposobu
gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach.
1. Podmioty odpowiedzialne
Właścicielem Portalu i domen dolinabiotechnologiczna.pl, dbio.pl oraz wszelkich praw majątkowych
związanych z tymi adresami jest administrator techniczny Kameleon z siedzibą w Krakowie, przy ul.
Borowego 24 (zwany również „Wydawcą”), która, zarządza tymi stronami, pełni funkcję moderatora,
odpowiada za sprawne funkcjonowanie portalu oraz zarządza powierzchnią reklamową. Partnerem
Portalu może być każdy podmiot, który podpisze stosowną umowę z Właścicielem portalu.
2. Zawartość Portalu
Portal jest stroną internetową, która ma charakter informacyjny i opiniotwórczy, zawierającą
praktyczne informacje dla branż: biotechnologia, biotechnologia medyczna, biologia, biologia
medyczna, diagnostyka molekularna, analityka medyczna, biologia molekularna, patologia i onkologia
molekularna oraz medycyna sądowa. Choć Wydawca zobowiązuje się dołożyć starań, aby
prezentowane artykuły i opinie obejmowały jak najszerszą wiedzę z zakresu wyżej wymienionych
dziedzin i uwzględniały różnorodność poglądów ich autorów, ostateczny dobór tekstów pozostaje
wyłącznie w jego gestii. Portal ma charakter edukacyjny i informacyjny, ale nie konsultacyjny.
Wydawca i autorzy dokładają wszelkich starań, aby informacje zawarte w artykułach były rzetelne i
zostały podane właściwie, jednak ostateczne decyzje dotyczące wdrażania procedur laboratoryjnych
lub stosowania terapii spoczywają odpowiednio na użytkowniku i lekarzu. Informacje te mogą być
wykorzystywane przez użytkowników wyłącznie na własną odpowiedzialność, a Właściciel, Wydawca,
autorzy artykułów ani konsultanci nie odpowiadają za skutki wykorzystania informacji zawartych w
Portalu do celów innych niż wyżej wymienione. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za informacje
zawarte na witrynach prowadzonych przez podmioty trzecie, do których odnośniki zamieszczono na
Portalu, a także za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych witryn.
3. Dostęp do Portalu
Podstawowe treści i funkcje portalu są dostępne dla wszystkich użytkowników Internetu, jednak
część z nich jest zarezerwowana jedynie dla członków Społeczności Portalu, zgodnie z zasadami
zawartymi w punkcie 4 niniejszego Regulaminu. Wydawca Portalu nie gwarantuje jednak ciągłości
dostępu do Portalu jako całości ani do poszczególnych funkcji.

4. Społeczność DolinaBIOtechnologiczna.pl
Członkowie Społeczności Portalu mają dostęp do dodatkowych funkcji i dodatkowej zawartości
portalu, niedostępnej dla zwykłych użytkowników. Mogą również otrzymywać inne przywileje, jak
zniżki na szkolenia, rabaty udzielane przez Partnerów Portalu i inne. Członkiem Społeczności może
zostać każdy, kto spełnia wszystkie poniższe warunki: — podał, za pośrednictwem formularza
rejestracyjnego, swój prawidłowy adres e-mail oraz login pozwalający na identyfikację —
zaakceptował regulamin Portalu — wyraził zgodę na przesyłanie ofert i informacji przez Wydawcę,
Wydawcę i Partnerów Portalu.
Z członkostwa w Społeczności można w każdej chwili zrezygnować, przysyłając pocztą elektroniczną
na adres e-mail redakcja(at)dolinabiotechnologiczna.pl odpowiednie oświadczenie. Wydawca Portalu
zastrzega sobie możliwość usunięcia członków Społeczności, którzy w rażący sposób łamią
postanowienia niniejszego regulaminu lub przestali spełniać wyżej wymienione warunki. Zarówno
rejestracja w Społeczności, jak i umieszczanie swoich danych czy wizerunku na serwerze lub
podawanie ich do wiadomości publicznej są dobrowolne. Portal nie zbiera danych osobowych, nie
przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych o członkach Społeczności innym
osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego
uprawnionego organu. Zastrzegamy sobie prawo do udostępniania współpracującym z portalem
podmiotom zestawień statystycznych o charakterze ogólnym, dotyczących ilości odsłon i oglądalności
naszego Portalu. Nie jest jednak możliwa w tym przypadku identyfikacja poszczególnych
użytkowników.
5. Newsletter
Newsletter jest elektronicznym biuletynem, ukazującym się nie częściej niż raz w miesiącu,
zawierającym informacje na temat działalności portalu, Wydawcy, Partnerów Portalu oraz wybór
wiadomości z dziedzin, będących przedmiotem działalności Portalu. Może również zawierać treści
reklamowe. Newsletter jest dostępny dla osób które zdecydowały się subskrybować Newsletter
podając swój adres mailowy na stronie głównej portalu. Z otrzymywania biuletynu można
zrezygnować, wybierając odnośnik podany w każdym jego wydaniu lub wysyłając oświadczenie o
rezygnacji pocztą elektroniczną na adres e-mail: redakcja(at)@dolinabiotechnologiczna.pl
Newsletter jest wysyłany na adres podany przez członka Społeczności podczas rejestracji.
6. Komentarze użytkowników
Wydawca portalu pod wybranymi materiałami udostępnia możliwość zamieszczania przez
użytkowników komentarzy zgodnie z zasadą wolności wypowiedzi. Komentarze członków
Społeczności dolinabiotechnologiczna.pl publikowane są automatycznie, natomiast komentarze nie
zarejestrowanych użytkowników są publikowane po akceptacji moderatora. Każdy użytkownik,
umieszczający komentarz, powinien zadbać, aby zawierał on treści prawdziwe, związane z tematem
materiału, pod którym się znajduje, a także był pozbawiony cech szkalowania i zniesławiania innych
użytkowników i podmiotów. Nie zezwala się na umieszczanie w treści komentarzy ofert handlowych i
reklam oraz wszelkich wyrażeń niecenzuralnych, obraźliwych czy też nawołujących do łamania prawa.
W wypadku złamania niniejszego punktu regulaminu, komentarz zostanie niedopuszczony do

publikacji lub usunięty. Dodatkowo członkowie Społeczności dolina biotechnologiczna.pl, którzy
regularnie łamią zasady umieszczania komentarzy, mogą być wykluczeni ze Społeczności
7. Wolność opinii i wypowiedzi
Wydawca Portalu nie ponosi odpowiedzialności za merytoryczną treść artykułu i nie identyfikuje się z
wszystkim poglądami, wyrażanymi przez autorów. Ma natomiast prawo weryfikacji informacji
przedstawianych w artykułach lub opiniach publikowanych na portalu oraz odmowy publikacji tych
treści, które pozostają w jawnej sprzeczności udowodnionymi lub powszechnie uznanymi faktami.
Autorzy artykułów proszeni są o podpisywanie publikacji imieniem i nazwiskiem, a w uzasadnionych
wypadkach – pseudonimem. Portal będzie publikował sprostowania, dotyczące materiałów
zawierających elementy nieprawdziwe, a także – w miarę możliwości – polemikę z poglądami
autorów. Sprostowania i teksty polemiczne powinny odnosić się jedynie do konkretnych,
kwestionowanych elementów artykułu i powinny być adekwatnej objętości. Wydawca ani właściciel
Portalu nie będzie ujawniał – z wyjątkiem przypadków przewidzianych polskim prawem – tożsamości
autorów artykułów posługujących się pseudonimem oraz tożsamości autorów komentarzy, chyba, że
same osoby zainteresowane zdecydują się ujawnić swoją tożsamość.
8. Kopiowanie i przedrukowywanie treści
Wszelkie treści zamieszczone na Portalu są chronione prawem autorskim i nie mogą być
wykorzystywane w jakikolwiek sposób przez podmioty trzecie bez pisemnej zgody Właściciela lub
Wydawcy. W szczególności zabrania się ich publikowania w prasie, mediach elektronicznych i na
innych witrynach. Wykorzystanie treści Portalu do celów osobistych, jak publikacje naukowe czy
prezentacje wymaga każdorazowo podania odpowiedniej cytacji. Wykorzystane w portalu obrazki
oraz schematy pochodzą z zasobów własnych lub z źródeł zewnętrznych.
Zdjęcia ze źródeł zewnętrznych są odpowiednio oznaczone i zobowiązują Użytkownika do
przestrzegania zasad licencji. Stosowane są następujące licencje: - Uznanie Autorstwa (CC-BY) Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA) - Licencja CC0 - równoznaczna z
przekazaniem dzieła do domeny publicznej
9. Kontakt
Wszelkie uwagi, skargi, zastrzeżenia i wnioski co do Portalu można kierować do Wydawcy za pomocą
formularza kontaktu zamieszczonego na Portalu.
10. Charakter informacyjno-edukacyjny Portalu
Portal dolinabiotechnologiczna.pl ma z założenia charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny dla
branży biotechnologii, diagnostyki i biologii medycznej. Użytkownicy portalu powinni mieć pełną
świadomość, że treści Portalu nie mają charakteru porad medycznych. Treści te mają na celu
działania edukacyjne, a nie zastąpienie kontaktu pomiędzy Użytkownikiem Portalu a lekarzem. W
przypadku jakichkolwiek wątpliwości natury klinicznej, pacjenci powinni skonsultować się
natychmiast z lekarzem. Administrator nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z
wykorzystania informacji zawartych w serwisie portalu.

11. Zmiany Regulaminu
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dnia 13 maja 2015 roku. W wypadku już zarejestrowanych
członków Społeczności brak nadesłania sprzeciwu odnośnie postanowień Regulaminu na adres email: redakcja(at)dolinabiotechnologiczna.pl do dnia 30 maja 2015 roku uznany zostanie za jego
akceptację. Właściciel i Wydawca zastrzegają sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, po
poinformowaniu o nich członków Społeczności. Brak sprzeciwu, przesłanego na adres e-mail
redakcja(at)dolinabiotechnologiczna.pl przed datą wejścia w życie zmian uznany będzie za akceptację
zmienionego Regulaminu.

