Regulamin serwisu meteo.pl
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu meteo.pl 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. Serwis meteo.pl jest prowadzony w ramach prac badawczych, rozwojowych
i wdrożeniowych Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego
i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego.
3. Adres do korespondencji: Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego
i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Tyniecka 15/17, 03-046 Warszawa, e-mail: meteo@icm.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 2017 r. poz. 1219 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą”.
5. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie w serwisie meteo.pl w sposób umożliwiający pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie jego treści oraz w siedzibie Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, wskazanej w ust. 3 powyżej.
§2
DEFINICJE UŻYTYCH POJĘĆ
1. Serwis meteo.pl – domena meteo.pl wraz z całą zawartością.
2. ICM

UW

-

Interdyscyplinarne

Centrum

Modelowania

Matematycznego

i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego.
3. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, która poprzez akceptację
Regulaminu uzyskała dostęp do usług oferowanych przez serwis meteo.pl. Użytkownikiem może być również osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
4. Regulamin – niniejszy regulamin.
5. Regulamin API – regulamin świadczenia usług udostępniania danych za pomocą API.
6. Umowa – umowa zawarta pomiędzy ICM UW a Użytkownikiem.

§3
ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
1. Regulamin określa zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników z Serwisu
meteo.pl, jak również prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Użytkowników, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności ICM UW. W kwestiach
nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
2. Serwis meteo.pl zawiera usługi nieodpłatne i płatne.
3. Usługi nieodpłatne obejmują:
1) wizualizacje prognozy pogody w postaci wykresów (meteogramów) na bazie
wybranych parametrów meteorologicznych z uwzględnieniem § 3 pkt. 17,
2) wizualizacje w postaci map statycznych i dynamicznych.
4. Usługi płatne udostępniane są zgodnie z Regulaminem świadczenia usług udostępniania danych za pomocą API.
5. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu meteo.pl nie stanowią
oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
6. Licencja na korzystanie z usług Serwisu meteo.pl jest niewyłączna, nieprzenaszalna
i obowiązuje na terytorium całego świata, chyba że postanowienia Regulaminu lub
Umowy stanowią inaczej.
7. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu meteo.pl w sposób
zgodny z Regulaminem, normami społeczno-obyczajowymi, zasadami współżycia
społecznego, obowiązującym w Polsce prawem i szeroko rozumianymi zasadami etyki.
8. Każdy, kto korzysta z Serwisu meteo.pl ponosi odpowiedzialność za skutki swoich
działań.
9.

ICM UW ma prawo zmiany Regulaminu m.in. w związku ze zmianą funkcjonalności
Serwisu meteo.pl, w szczególności poprzez:
1) ułatwienie Użytkownikom korzystania z Serwisu meteo.pl,
2) wprowadzenie nowych funkcji do Serwisu meteo.pl,
3) usunięcie funkcjonalności, których ICM UW nie może utrzymać z powodów
technicznych lub innych,
4) ICM UW ma prawo zmiany Regulaminu również w celu dostosowania Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa.

10. Warunkiem korzystania z Serwisu meteo.pl jest spełnienie następujących wymagań:
1) dostęp do sieci Internet,
2) przeglądarka internetowa,
3) oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie pdf.
11. ICM UW dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Serwisu
meteo.pl były na najwyższym poziomie, jednakże ICM UW nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Serwisu meteo.pl w przypadku konieczności
przeprowadzenia

konserwacji,

przeglądu,

wymiany

sprzętu

lub

też

w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Serwisu meteo.pl.
W związku z tym ICM UW nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników z powodu takiej sytuacji.
12. Zgłaszanie przez Użytkowników zapytań, uwag i sugestii dotyczących Serwisu meteo.pl, następuje za pośrednictwem adresu e-mail meteo@icm.edu.pl.
13. ICM UW zastrzega sobie prawo publikowania zgłaszanych przez Użytkowników
treści wiadomości przesyłanych na powyższy adres na stronie www.meteo.pl,
z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa o ochronie własności intelektualnej.
14. Korzystanie z usług Serwisu meteo.pl jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu. Do zawarcia umowy z Użytkownikiem dochodzi w momencie rozpoczęcia korzystania z usług. Umowa zawierana jest na czas korzystania z usług przez
Użytkownika.
15. Użytkownik akceptując Regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie ICM
UW statystyk obecności i aktywności w Serwisie meteo.pl. Dane (z wyłączeniem
danych osobowych) są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy badania ruchu w Serwisie meteo.pl.
16. Serwis meteo.pl stosuje pliki cookies. Informacje pozyskiwane dzięki nim mają na
celu dostosowywanie Serwisu meteo.pl do wymagań Użytkownika, jego preferencji
lub potrzeb w szczególności poprzez właściwe dostosowywanie funkcjonalności,
treści oraz udostępnianych usług. Szczegóły dotyczące polityki cookies dostępne są
pod adresem:
http://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw/.
17. Zautomatyzowane pobieranie treści publikowanych w Serwisie meteo.pl możliwe
jest wyłącznie na podstawie pisemnego porozumienia z ICM UW.

18. Niestosowanie się do postanowień regulaminu daje ICM UW możliwość ograniczenia dostępu do usług Serwisu meteo.pl dla danego Użytkownika.
19. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2019.

