REGULAMIN ZBIÓRKI ZGŁOSZEŃ
DO PROGRAMU „UDOSTĘPNIANIE PIŚMIENNICTWA”
I.

Organizator

1. Organizatorem zbiórki zgłoszeń do programu „Udostępnianie piśmiennictwa” jest
Instytut Książki z siedzibą w Krakowie przy ul. Szczepańskiej 1 (zwany dalej
Organizatorem).
2. Zbieranie zgłoszeń prowadzone jest przez Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej i trwa od 13 maja do 15 czerwca 2014 r. do godz. 23:59:59
3. Zbieranie zgłoszeń jest przeprowadzane na stronie internetowej Organizatora pod adresem
www.instytutksiazki.pl/otwartezasoby.
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II.
Zbiórka zgłoszeń
Przeprowadzenie zbiórki zgłoszeń polega na przesłaniu przez Zgłaszającego i przyjęciu
przez Organizatora tytułów dzieł wraz z imionami i nazwiskami ich autorów zgodnie z
warunkami niniejszego Regulaminu, celem ułożenia listy wybranych dzieł,
rekomendowanych do objęcia Programem „Udostępnianie piśmiennictwa” oraz ich
bezpłatnego udostępnienia przez Organizatora w Cyfrowej Bibliotece Narodowej
POLONA, na zasadach określonych w Regulaminie tego programu, dostępnym pod
adresem: WWW.instytutksiazki.pl/otwartezasoby.
W zgłoszeniu powinny znaleźć się:
a. Imię i nazwisko autora dzieła.
b. Pełny tytuł dzieła.
c. Imię i nazwisko tłumacza dzieła (w przypadku, gdy dzieło jest tłumaczeniem na
język polski).
Zgłaszać można tylko te dzieła, w stosunku do których upłynęło co najmniej 30 lat od
momentu publikacji pierwszego wydania w języku polskim. Zasady powyższej nie stosuje
się w przypadku dzieł wykorzystywanych jako lektury szkolne.Jeden Zgłaszający może
zgłosić więcej niż jedno dzieło.
Zgłoszenia dokonuje się za pośrednictwem strony internetowej Organizatora, poprzez
wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego pod adresem:
www.instytutksiazki.pl/otwartezasoby.
Przed dokonaniem zgłoszenia dzieła, Zgłaszający powinien potwierdzić akceptację
niniejszego Regulaminu.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 czerwca 2014 r.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Zgłaszających w
formularzu zgłoszenia, w szczególności naruszające prawa autorskie bądź dobra osobiste
innych osób.
W przypadku zwrócenia się przez podmioty trzecie do Organizatora z roszczeniem
mającym związek z naruszeniem praw bądź dóbr określonych w pkt 7, Zgłaszający
zobowiązany jest podjąć niezbędne kroki zmierzające do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji

lub naprawienia szkody, jaką Organizator poniósł z tytułu zasadności powyższych
roszczeń.
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III.
Zasady dokonania zgłoszenia oraz ochrona danych osobowych
Uprawnienie do dokonania zgłoszenia dzieła przysługuje osobom fizycznym, osobom
prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, które
zawarły z Organizatorem umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez
spełnienie warunków dokonania zgłoszenia, określonych w niniejszym Regulaminie.
Dokonanie zgłoszenia dzieła jest uzależnione od zawarcia przez Organizatora ze
Zgłaszającym umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, co następuje z chwilą
zarejestrowania zgłoszenia. Rejestracja zgłoszenia następuje poprzez wprowadzenie przez
Zgłaszającego danych w zakresie: imienia i nazwiska autora dzieła, tytułu dzieła, imienia i
nazwiska tłumacza dzieła (w przypadku, gdy dzieło jest tłumaczeniem na język polski),
imienia i nazwiska Zgłaszającego oraz adresu e-mail Zgłaszającego do formularza
zgłoszenia dostępnego pod adresem: www.instytutksiazki.pl/otwartezasoby. Powyższa
rejestracja danych następuje z chwilą dokonania zgłoszenia dzieła, poprzedzonego
akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.
W przypadku dokonania zgłoszenia dzieła przez osobę fizyczną, dane osobowe
Zgłaszającego podane w formularzu zgłoszenia będą przetwarzane przez Organizatora w
celu zawarcia, zmiany i rozwiązania ze Zgłaszającym umowy o świadczenie usług drogą
elektroniczną, a także w celach kontaktowych, w przypadku konieczności wyjaśnienia
ewentualnych wątpliwości powstałych w trakcie rozpatrzenia zgłoszonych dzieł,
dotyczących m. in. tytułu zgłaszanego dzieła czy autora zgłaszanego dzieła. Dodatkowo,
w przypadku zgłoszenia reklamacji na warunkach określonych w rozdziale V niniejszego
Regulaminu, dane osobowe wnoszącego reklamację w zakresie: imię, nazwisko, adres do
korespondencji, data wniesienia i przedmiot reklamacji, mogą być przetwarzane przez
Organizatora w celu rozpatrzenia i ustosunkowania się do wniesionej reklamacji.
Administratorem danych osobowych zebranych na potrzeby organizacji zbiórki zgłoszeń
jest Organizator. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr
101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422). Osobie, której dane dotyczą, przysługuje
prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych
jest dobrowolne, jednak niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia przez Organizatora
zbiórki zgłoszeń.

IV.
Wybór zgłaszanych dzieł
1. Ostateczna lista dzieł rekomendowanych do objęcia Programem „Udostępnianie
piśmiennictwa” celem ich bezpłatnego udostępnienia w Cyfrowej Bibliotece Narodowej
POLONA zostanie ogłoszona na stronie Organizatora
pod adresem:
www.instytutksiazki.pl/otwartezasoby, po akceptacji Ministra Kultury i Dziedzictwa

Narodowego, na zasadach i warunkach szczegółowo opisanych w Regulaminie tego
Programu, dostępnym pod adresem: www.instytutksiazki.pl/otwartezasoby.
2. Upublicznione zostaną wyłącznie dzieła objęte Programem „Udostępnianie
piśmiennictwa”. Dane osobowe osób zgłaszających dzieła na podstawie niniejszego
Regulaminu nie podlegają upublicznieniu.

V.
Reklamacje
1. Reklamacje związane ze sposobem organizacji i przeprowadzeniem zbiórki zgłoszeń
powinny być zgłaszane w formie pisemnej na adres Organizatora, Pl. Defilad 1, PKiN,
piętro IX, pokój 911, 00-901 Warszawa przed upływem 14 dni od dnia wystąpienia
zdarzenia będącego podstawą reklamacji, jednakże nie później niż 14 dni od ogłoszenia
listy dzieł rekomendowanych do objęcia Programem „Udostępnianie piśmiennictwa”.
Reklamacje zgłaszane po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku
postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione
poprzez przekazanie przez Organizatora stosownej informacji na adres wskazany w
reklamacji.
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VI.
Odpowiedzialność
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek braku ciągłości
dostarczania usługi przeprowadzenia zbiórki zgłoszeń, będących następstwem
okoliczności, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności siły
wyższej, działania i zaniechania osób trzecich.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych przez Zgłaszającego na skutek
działania czynników zewnętrznych lub innych okoliczności niezależnych od Organizatora.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Zgłaszającego niepełnych lub
nieprawdziwych danych.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania Zgłaszającego sprzeczne
z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

VII. Postanowienia końcowe
1. Rozwiązanie przez Zgłaszającego umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
nastąpi poprzez przesłanie przez niego oświadczenia o odpowiedniej treści z adresu
poczty elektronicznej podanego w formularzu zgłoszenia. W przypadku rozwiązania
umowy dane Zgłaszającego zostaną usunięte przez Organizatora.
2. W innym przypadku dane osobowe Zgłaszających, o ile nie będą przetwarzane w celach
kontaktowych w oparciu o właściwe podstawy prawne, zostaną usunięte przez
Organizatora niezwłocznie po upływie terminu wyznaczonego do wniesienia reklamacji.

