Instrukcja
dołączenia do grupy dyskusyjnej
Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
1. Wejść na stronę: https://groups.google.com/g/swietokrzyskaoiib
2. Kliknąć na przycisk „Poproś o dołączenie do grupy”

3. Uzupełnić informacje w wyświetlonym okienku (według poniższego schematu):

- odznaczyć opcję „Połącz z moim profilem konta Google”,
- odznaczyć opcję ,,Zasubskrybuj dla mnie aktualizacje e-mail, gdy publikuję w wątku”
(ma to na celu wyłączenie powiadomień drogą mailową, dzięki czemu nie będą przychodzić
powiadomienia na e-maila),
- wpisać imię i nazwisko w polu „Wyświetlana nazwa”,
- wpisać swój numer członkowski oraz pesel w polu „Przyczyna dołączenia”
(informacje te będą widoczne jedynie dla administratora grupy dyskusyjnej i zostaną zweryfikowane
pod kątem członkostwa użytkownika w ŚOIIB),
- kliknąć przycisk „Poproś o dołączenie”.
4. Po weryfikacji przez administratora użytkownik zostanie dodany do grupy, lub też jego prośba
zostanie odrzucona w przypadku podania nieprawidłowych danych.
5. Po dołączeniu do grupy każdy użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem grupy
dyskusyjnej, dostępnym na następnych stronach, a także późniejszym jego przestrzeganiem.
UWAGA !




By móc korzystać z grupy dyskusyjnej ŚOIIB użytkownik musi posiadać „konto Google”. W
przypadku gdy użytkownik takiego nie posiada, należy założyć je korzystając z instrukcji dostępnej
na stronie:
https://support.google.com/accounts/answer/27441?hl=pl
Kontakt mailowy do administratora: admin@swk.internetdsl.pl

REGULAMIN KORZYSTANIA Z GRUPY DYSKUSYJNEJ
https://groups.google.com/g/swietokrzyskaoiib

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną
umożliwiającej użytkowanie internetowej grupy dyskusyjnej i komentowanie materiałów
opublikowanych w serwisie: https://groups.google.com/g/swietokrzyskaoiib (dalej "grupa
dyskusyjna").
2. Usługa polega na umożliwieniu publikowania (rozpowszechniania) za pośrednictwem grupy
dyskusyjnej lub pod materiałami opublikowanymi w portalu autorskich pomysłów, opinii, komentarzy,
pytań, informacji i innych danych, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
3. Dostęp do grupy dyskusyjnej, możliwość przeglądania wpisów oraz zamieszczania własnych
komentarzy mają wszyscy członkowie Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
zarejestrowani na grupie dyskusyjnej (dalej "Użytkownicy"). Podczas rejestracji w polu „przyczyna”
użytkownik
musi
podać
swój
numer
członkowski
w
formacie
„SWK/../…./..”
(np. SWK/DB/5555/55), a także numer pesel, co ma na celu sprawdzenie wiarygodności użytkownika.
Dane te będą widoczne jedynie przez administratora grupy dyskusyjnej i wykorzystane w celu
porównania z posiadanymi przez Izbę danymi.
4. Dodając komentarz, Użytkownik akceptuje warunki określone w Regulaminie i zobowiązuje się do
przestrzegania obowiązków wynikających z Regulaminu.
5. Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (zwana dalej: "ŚOIIB") nie ma obowiązku
rozpowszechniać wypowiedzi, treści i danych dostarczanych przez Użytkownika. ŚOIIB zachowuje
prawo do zaprzestania rozpowszechniania wszystkich lub tylko wybranych wypowiedzi, treści i danych
upublicznionych przez Użytkownika i uniemożliwienia dostępu do tych wypowiedzi, treści i danych na
stronach portalu.
6. ŚOIIB zastrzega sobie prawo moderowania grupy dyskusyjnej oraz redagowania treści komentarzy
i wpisów.
7. Użytkownik korzystający z grupy dyskusyjnej nie może mieć z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń
finansowych wobec kogokolwiek.
8. Użytkownik jest uprawniony do zaprzestania korzystania z grupy dyskusyjnej w każdym czasie, co
nie pozbawia ŚOIIB prawa do korzystania z wypowiedzi, treści i danych dostarczonych
i rozpowszechnionych przez Użytkownika za pośrednictwem grupy dyskusyjnej.
9. W celu korzystania z grupy dyskusyjnej Użytkownik winien posiadać we własnym zakresie dostęp do
stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, które pozwala na korzystanie z grupy
dyskusyjnej oraz zapewnić sobie we własnym zakresie dostęp do internetu.

§2 Zasady korzystania z grupy dyskusyjnej
1. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z grupy dyskusyjnej zgodnie z postanowieniami
Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
2. Użytkownicy zobowiązani są do powstrzymania się od rozpowszechniania za pośrednictwem grupy
dyskusyjnej wszelkich treści o charakterze bezprawnym.
3. Zabronione jest dokonywanie za pośrednictwem grupy dyskusyjnej jakichkolwiek działań
naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności niedozwolone jest:

a) rozpowszechnianie treści naruszających dobra osobiste osób trzecich (w tym innych użytkowników
grupy dyskusyjnej) lub zagrażających naruszeniem takich dóbr osobistych;
b) podejmowanie działań spełniających znamiona przestępstwa lub zachęcających do popełniania
przestępstw (w tym zniesławienia lub pomówienia);
c) wzywanie do nienawiści rasowej, wyznaniowej lub etnicznej;
d) propagowanie przemocy i agresji;
e) propagowanie alkoholu, środków odurzających, narkotyków oraz pornografii;
f) rozpowszechnianie treści reklamowych i promocyjnych;
g) rozpowszechnianie materiałów naruszających bądź zagrażających prawom autorskim i pokrewnym
osób trzecich;
h) rozpowszechnianie materiałów naruszających lub zagrażających prawom własności przemysłowej
(w tym prawom z rejestracji znaku towarowego lub patentu) lub innym prawom osób trzecich;
i) naruszanie praw wydawcy portalu;
j) umieszczanie linków do innych stron www;
k) umieszczanie treści przesyłanych na zasadzie łańcuszka;
l) rozpowszechnianie danych osobowych, teleadresowych, adresów mailowych itp.;
m) rozpowszechnianie danych informatycznych zawierających wirusy komputerowe lub inne
informatyczne rozwiązania niszczące;
n) rozpowszechnianie treści naruszających zasady współżycia społecznego;
o) rozpowszechnianie wulgaryzmów, treści obraźliwych, obscenicznych lub naruszających
powszechnie uznawane zasady etyczne i zasady kultury osobistej;
p) rozpowszechnianie spamu.
Takie wpisy będą usuwane, a dostęp użytkownika do grupy dyskusyjnej może zostać zablokowany.
4. Grupa dyskusyjna przeznaczona jest do rozpowszechniania treści w języku polskim. ŚOIIB apeluje
o używanie polskich liter przy tworzeniu komentarzy i wpisów.
5. Użytkownicy zobligowani są do publikowania na grupy dyskusyjnej wyłącznie treści zgodnych
z tematyką komentowanego materiału.

6. Publikowanie na grupy dyskusyjnej informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (w tym reklam, materiałów promocyjnych, komunikatów PR, itp.) oraz innych
treści o charakterze komercyjnym, bez uprzedniej pisemnej zgody ŚOIIB jest zabronione.
7. Te same treści (wypowiedzi) nie mogą być publikowane więcej niż raz i nie mogą być powtarzane
w różnych miejscach grupy dyskusyjnej. ŚOIIB zachowuje prawo usuwania duplikatów i powtórzeń
w dowolnym momencie.
8. Niedopuszczalne jest publikowanie za pośrednictwem grupy dyskusyjnej pytań lub problemów wraz
z żądaniem przesłania odpowiedzi na indywidualny adres poczty elektronicznej lub za pomocą innego
kanału porozumiewania się na odległość. Grupa dyskusyjna przeznaczona jest do otwartej wymiany
informacji, dostępnej publicznie dla wszystkich Użytkowników.
9. Użytkownik jest uprawniony do likwidacji konta i wyrejestrowania z grupy dyskusyjnej w każdym
czasie bez podania przyczyny.
10. ŚOIIB nie ponosi odpowiedzialności za merytoryczną wartość i treść wpisów na grupie dyskusyjnej.

§3 Prawa autorskie

1. Użytkownicy zobligowani są do rozpowszechniania za pośrednictwem grupy dyskusyjnej wyłącznie
treści (wypowiedzi) własnego autorstwa. W przypadku posłużenia się utworami lub wypowiedziami
innych osób, Użytkownicy zobligowani są do jednoznacznego wskazania cytatu zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

§4 Postanowienia końcowe

1. ŚOIIB nie odpowiada za treść wypowiedzi publikowanych na grupie dyskusyjnej.
2. Każdy z Użytkowników ponosi wyłączną i osobistą odpowiedzialność wobec ŚOIIB i osób trzecich za
zamieszczenie na grupy dyskusyjnej wypowiedzi naruszających przepisy prawa lub zasady wynikające
z Regulaminu.
3. Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ŚOIIB nie
jest zobowiązana do sprawdzania danych przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych za
pośrednictwem grupy dyskusyjnej. ŚOIIB zachowuje jednak prawo do kontrolowania treści i danych
dostarczanych przez Użytkowników w celu rozpowszechniania za pośrednictwem grupy dyskusyjnej,
ich redagowania i moderacji, a także odmowy ich rozpowszechnia lub zaprzestania dalszego
rozpowszechniania.
4. ŚOIIB zastrzega sobie prawo do ujawnienia tożsamości Użytkownika lub wszelkich informacji
podanych przez Użytkownika na żądanie uprawnionego organu, jeżeli w stosunku do Użytkownika
zostanie wszczęte postępowanie karne lub cywilne mające związek z aktywnością Użytkownika na
grupie dyskusyjnej.
5. ŚOIIB dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania grupy dyskusyjnej oraz
udzielania pomocy Użytkownikom w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.
6. Wszelkie problemy związane z funkcjonowaniem grupy dyskusyjnej oraz przypadki naruszenia
Regulaminu należy zgłaszać na adres: admin@swk.internetdsl.pl
7. ŚOIIB może zawiesić działalność grupy dyskusyjnej bez podania przyczyny. Powyższe nie będzie
powodowało powstania jakichkolwiek roszczeń Użytkowników wobec ŚOIIB.
8. Korzystanie z grupy dyskusyjnej jest równoznaczne z akceptacją przez danego Użytkownika treści
niniejszego Regulaminu wraz ze zobowiązaniem się tego Użytkownika do przestrzegania Regulaminu
w całości.
9. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń wobec ŚOIIB z tytułu naruszenia
prawa (w tym praw autorskich, praw do znaku towarowego, zasad uczciwej konkurencji, zasad
współżycia społecznego), dóbr osobistych (w tym praw do wizerunku) przez zamieszczenie przez
Użytkownika wpisów na grupie dyskusyjnej – Użytkownik zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt
i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę ŚOIIB przed takimi
roszczeniami. W szczególności zobowiązuje się wstąpić jako pozwany w miejsce ŚOIIB lub w przypadku
braku takiej możliwości przystąpić po stronie ŚOIIB do wszelkich postępowań toczących się przeciwko
ŚOIIB. Zobowiązuje się także zwolnić ŚOIIB z odpowiedzialności zgodnie z art. 392 kodeksu cywilnego
oraz pokryć wszelkie koszty, jakie ŚOIIB poniesie lub jakie będzie zobowiązana zapłacić osobie trzeciej
w związku z roszczeniem lub pozwem sądowym o naruszenie prawa autorskiego, dóbr osobistych,
praw pokrewnych lub praw do znaku towarowego i wszelkich innych praw, jakie ta osoba zgłosi
w związku z naruszeniem jej praw.

10. ŚOIIB zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści Regulaminu. Wszelkie zmiany
wchodzą w życie w momencie ich opublikowania.
§5 Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest ŚOIIB. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania,
dotyczące ochrony danych osobowych można kierować:
- listownie na adres: Świętokrzyska Okręgowa Inżynierów Budownictwa ul. Św. Leonarda 18, 25-304
Kielce
- przez e-mail: swk@piib.org.pl
2. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu korzystania przez niego i inne osoby z grupy
dyskusyjnej oraz w związku z funkcjonowaniem grupy dyskusyjnej.
3. ŚOIIB będzie przechowywać dane osobowe Użytkownika do czasu wycofania przez Użytkownika
zgody na przetwarzanie danych osobowych.
4. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem wymogów
ustawowych ani poza Europejski Obszar Gospodarczej (EOG).
5. Użytkownik ma prawo do:
- wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
- dostępu do swoich danych osobowych,
- żądania sprostowania swoich danych osobowych,
- żądania usunięcia swoich danych osobowych,
- żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
6. Użytkownik dokonując rejestracji na grupie dyskusyjnej i akceptując regulamin wyraża zgodę na
przetwarzanie danych osobowych. W każdym czasie Użytkownik ma prawo wycofania zgody na
przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody Użytkownika przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody następuje poprzez
oświadczenie wysłane na email swk@piib.org.pl lub listownie na adres: Świętokrzyska Okręgowa
Inżynierów Budownictwa, ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce.
7. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych oraz żądanie ich usunięcia uniemożliwi dalsze korzystanie
z usługi i spowoduje likwidację konta.
8. Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony
Danych Osobowych).

