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Regulamin portalu internetowego Unibiz 

 

Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z Portalu Unibiz prowadzonego przez 

Uniwersytet Warszawski, 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 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.), NIP 525-001-12-66, 

REGON 000001258. 

2. Portal Unibiz został uruchomiony w ramach projektu „Innowacyjny system wsparcia rozwoju 

przedsiębiorczości – podniesienie efektywności współpracy nauki z gospodarką”, 

dofinansowanego z programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” 

w latach 2017-2019". 

3. Adres do korespondencji: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum 

Projektów i Ekspertyz, ul. Szturmowa 1/3, pok. B 203, 02-678 Warszawa, tel. 22 55 34 062,  

e-mail: cpie@wz.uw.edu.pl  

4. Regulamin opracowano, przyjęto i udostępniono Użytkownikom na podstawie art. 8 ust. 1 i 3 

ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 

123 ze zm.).  

5. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie w Portalu Unibiz w sposób umożliwiający 

pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie jego treści oraz w siedzibie Centrum Projektów 

i Ekspertyz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, wskazanej w ust. 3 powyżej.  

6. Niniejszy Regulamin określa zasady działania Portalu Unibiz w domenie internetowej 

www.unibiz.wz.uw.edu.pl   

7. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu Unibiz, Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania 

się z treścią Regulaminu. Korzystając z Portalu Unibiz, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się  

z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich 

przestrzegania. 

 

Rozdział 2 - Definicje 

 

1. Portal Unibiz - zorganizowana platforma internetowa składająca się ze stron i innych narzędzi 

internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, będąca własnością Wydziału 

Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego zwanego dalej WZ UW, dostępna pod adresem 

https://unibiz.wz.uw.edu.pl, pełniąca funkcję bazy wiedzy z zakresu przedsiębiorczości 

i innowacji. 

2. Użytkownik - każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu Unibiz.  

3. Partner - każdy podmiot współpracujący z WZ UW na podstawie stosownej umowy. 

4. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną w sieci internetowej przez WZ UW na rzecz 

Użytkowników dostępne w Portalu Unibiz, umożliwiające: 

a. zapoznawanie się z treściami dostępnymi w Portalu Unibiz, w tym uzyskiwanie dostępu 

do materiałów umieszczonych na portalu przez pracowników Uniwersytetu 

Warszawskiego; 

b. korzystanie z funkcjonalności Portalu Unibiz w ramach mechanizmów informatycznych. 

mailto:cpie@wz.uw.edu.pl
http://www.unibiz.wz.uw.edu.pl/
https://unibiz.wz.uw.edu.pl/
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5. Materiały - teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., 

w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. 

 

Rozdział 3 - Korzystanie z Portalu Unibiz 

 

1. W ramach Portalu Unibiz Użytkownik może korzystać z następujących Usług: 

a. zapoznawanie się z Materiałami w Portalu Unibiz tak, aby Użytkownik miał do nich 

dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu 

działania urządzenia lub aplikacji, którymi Użytkownik się w tym celu posługuje;  

b. zamieszczanie treści związanych z tematyką Portalu Unibiz, w celu ich prezentowania  

w Portalu Unibiz w ramach korzystania z użyteczności portalu Unibiz na serwerach WZ 

UW; 

c. nawiązywanie relacji z innymi Użytkownikami Portalu Unibiz w celu podniesienia 

swoich kompetencji w zakresie przedsiębiorczości. 

2. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu Unibiz jest bezpłatne. 

3. Warunkiem korzystania z Portalu Unibiz jest spełnienie następujących wymagań:  

a. dostęp do sieci Internet; 

b. przeglądarka internetowa; 

c. oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie pdf; 

d. oprogramowanie umożliwiające odtwarzanie plików multimedialnych takich jak: filmy, 

prezentacje, itp. 

4. Do zawarcia umowy z Użytkownikiem dochodzi w momencie rozpoczęcia korzystania z Usług. 

Umowa zawierana jest na czas korzystania z Usług przez Użytkownika. 

5. W Portalu prezentowane są Materiały związane ze wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości 

wśród pracowników i studentów UW. 

6. Użyteczności dostępne dla Użytkowników Portalu Unibiz dotyczą bazy ofert współpracy dla 

studentów, absolwentów i pracowników UW, umożliwiającej nawiązywanie kontaktów 

o charakterze naukowym, biznesowym oraz łączącym obydwa elementy.  

7. Portal Unibiz zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym Użytkownikom dostępu do 

części lub całości prezentowanych w Portalu treści w przypadku umieszczania przez nich 

treści niezgodnych z tematyką portalu. 

8. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Portalem Unibiz należy zgłaszać na adres 

mailowy: unibiz@wz.uw.edu.pl  

 

Rozdział 4 - Prawa i obowiązki użytkownika Portalu Unibiz 

 

1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu Unibiz zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, niniejszym Regulaminem oraz 

zasadami współżycia społecznego w Internecie, w szczególności: 

a. niezamieszczania i nierozpowszechniania treści popierających radykalne postawy 

społeczne lub głoszących poglądy takie jak wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, 

etniczna, ze względu na płeć, wyznanie, poglądy polityczne itp.; 

b. niezamieszczania i nierozpowszechniania treści wulgarnych lub zawierających 

wulgaryzmy, powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami; 

mailto:unibiz@wz.uw.edu.pl
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c. niezamieszczania i nierozpowszechniania treści propagujących używanie narkotyków, 

bądź innych niedopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących 

spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre 

obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe; 

d. niezamieszczania i nierozpowszechniania treści pornograficznych; 

e. niezamieszczanie i nierozpowszechniania wszelkich innych niż wymienione powyżej 

treści o charakterze bezprawnym; 

f. nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej; 

g. nieuprawnione jest dokonywanie jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów 

bezpieczeństwa Portalu Unibiz. 

2. Użytkownik Portalu Unibiz zobowiązuje się nie naruszać praw majątkowych, praw autorskich, 

ani innych dóbr osób trzecich. 

3. Użytkownik wyraża zgodę na integracje danych, wszelkich umieszczonych przez niego 

Materiałów i wpisów w Portalu Unibiz z innymi systemami administrowanymi przez WZ UW. 

4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w Portalu Unibiz 

Materiały, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr 

osób trzecich oraz szkody z tego tytułu. 

 

Rozdział 5 – Odpowiedzialność Użytkownika i WZ UW 

 

1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za: 

a. sposób, w jaki Użytkownik korzysta z Portalu Unibiz i za jakiekolwiek wynikłe z tego 

skutki; 

b. zamieszczane Materiały oraz pozostałą działalność Użytkownika w ramach Portalu 

Unibiz; 

c. szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub 

postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika; 

d. informacje pobrane z Portalu Unibiz, za skutki ich wykorzystania przez Użytkownika 

oraz za ich przydatność dla Użytkownika. 

2. Użytkownik jest świadomy zagrożeń występujących w sieci Internet, w szczególności 

w zakresie ewentualnych włamań do systemu Użytkownika, przejęć haseł przez osoby 

trzecie, zainfekowania systemu Użytkownika wirusami oraz mogących powstać w takich 

wypadkach szkód. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w poufności swojego hasła 

do Portalu Unibiz. 

3. Niestosowanie się do postanowień Regulaminu daje WZ UW możliwość ograniczenia dostępu 

do usług Portalu Unibiz dla danego Użytkownika. 

4. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego: 

a. dołoży należytej staranności, by korzystanie z Portalu Unibiz odbywało się zgodnie 

z Regulaminem, jednocześnie WZ UW informuje, iż mogą wystąpić problemy  

z dostępem do Portalu Unibiz, w szczególności spowodowane parametrami sprzętu, 

oprogramowania czy sieci, niezgodnymi ze standardami stosowanymi przez WZ UW;  

b. informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne sprzętu 

komputerowego, z którego korzysta Użytkownik, mogą ograniczyć lub uniemożliwić 

Użytkownikowi dostęp do użyteczności Portalu Unibiz, bądź wpływać na ich jakość; 
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c. ze względu na niezależne od WZ UW właściwości sieci Internet oraz sprzętu 

komputerowego Użytkownika, WZ UW nie gwarantuje nieprzerwanego  

i niezakłóconego dostępu do Portalu Unibiz. 

 

Rozdział 6 - Własność intelektualna 

 

1. Portal Unibiz oraz Materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, 

itp., podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, 

w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz.U. z 2018 r., poz. 1191 ze zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych 

(Dz.U. z 2001 r., nr 128, poz. 1402 ze zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo 

własności przemysłowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 776 ze zm.). 

2. Korzystając z utworów lub innych danych udostępnionych w Portalu Unibiz Użytkownicy nie 

nabywają żadnych praw ani nie uzyskują licencji do tych utworów lub danych. 

3. Zamieszczając Materiały w Portalu Unibiz Użytkownik oświadcza, że Materiały są wolne od 

wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie 

uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności 

majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, a także do tego, aby 

Materiały mogły być udostępniane w Portalu Unibiz, i że nie spowoduje to naruszenia 

jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich.  

 

Rozdział 7 - Dane osobowe 

 

1. Użytkownik Portalu Unibiz, zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Ochronie Danych 

Osobowych (RODO), logując się do Portalu Unibiz wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych przez Uniwersytet Warszawski, z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 

26/28, 00-927 Warszawa, jako administratora danych osobowych.  

2. W przypadku korzystania z niektórych Usług w Portalu Unibiz Użytkownik podaje swoje dane 

osobowe - podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do 

dostępu do określonych użyteczności Portalu Unibiz. Przetwarzanie przez UW danych 

osobowych Użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa. 

3. UW przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu wykonania danej 

Usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Przetwarzanie danych osobowych 

Użytkownika w innym celu odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika. 

Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

4. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich 

poprawiania i żądania ich usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania. W przypadku 

żądania usunięcia danych osobowych jest to równoznaczne z oświadczeniem o usunięciu 

profilu  

z Portalu Unibiz. Użytkownikowi przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym 

momencie. Użytkownik może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna iż przetwarzanie danych narusza przepisy regulujące ochronę danych osobowych.  

5. Każdy Użytkownik korzystając z Portalu Unibiz akceptuje tym samym „Politykę prywatności 

Portalu Unibiz”, dostępną wraz z niniejszym Regulaminem na stronie: 
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www.unibiz.wz.uw.edu.pl  

Postanowienia końcowe 

 

1. Prawem właściwym do stosunków prawnych, wynikających z korzystania przez 

Użytkowników z Portalu Unibiz, jest prawo polskie. 

2. WZ UW zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu,  

w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa. 

3. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom w Portalu Unibiz. Wszelkie zmiany 

Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Portalu 

Unibiz. Korzystanie z Portalu Unibiz po takim ogłoszeniu stanowi akceptację nowej treści 

Regulaminu przez Użytkownika. 

http://www.unibiz.wz.uw.edu.pl/

