
 

Ryki, 7 września 2018 r. 

 

Regulamin korzystania z witryn internetowych 

w domenie lswryki.pl 

 

 

I. PRZEPISY OGÓLNE 

1. Administratorem strony internetowej (witryny internetowej) pod adresem „www.lswryki.pl”,  
dostępnej również pod adresami „http://lswryki.pl”, „https://lswryki.pl” oraz „lswryki.pl”, zwanej dalej 
„lswryki.pl”, jest Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach z siedzibą przy ul. Warszawskiej 3b w Rykach,  
posiadająca numer NIP 716-206-68-20 oraz wpisana do rejestru uczelni niepublicznych pod numerem 112, 
zwana dalej "Administratorem" lub "LSW".  

2. Strona internetowa lswryki.pl obejmuje wszystkie witryny, strony i podstrony internetowe  
zawarte w domenie internetowej 'lswryki.pl' oraz jej subdomenach, bez względu na protokół dostępu, 
sumarycznie określane dalej w niniejszym „stronami internetowymi w domenie lswryki.pl”  
lub „witrynami internetowymi w domenie lswryki.pl” . 

3. Strony internetowe w domenie lswryki.pl działają na podstawie niniejszego regulaminu  
oraz polityki prywatności serwisu lswryki.pl oraz ewentualnymi przepisami szczególnymi  
dla danych podstroi lub subdomen. 

4. Użytkownikiem witryn internetowych w domenie lswryki.pl może być dowolna osoba fizyczna  
lub prawna posiadająca dostęp do sieci Internet oraz odpowiednie urządzenie techniczne i oprogramowanie 
zdolne do zlokalizowania i odczytania stron internetowych dostępnych w sieci Internet, w tym wyposażone  
w  system operacyjny Microsoft Windows 7 lub nowszy, lub MacOS X 10.10 lub nowszy, Linux Ubuntu 16.04 
lub nowszy, przeglądarkę internetową Microsoft Edge 42.17134 lub jej nowszą, zaktualizowaną wersję,  
lub przeglądarkę internetową Firefox 62.0 lub jej nowszą, zaktualizowaną wersję,  
lub przeglądarkę internetową Chrome 69 lub jej nowszą, zaktualizowaną wersję, lub przeglądarkę 
internetową Safari 8 lub jej nowszą, zaktualizowaną wersję, przy założeniu,  
że bez względu na wykorzystywaną przez użytkownika przeglądarkę, musi mieć ona włączoną  
obsługę plików cookies oraz JavaScript. 

 

II. FUNKCJONALNOŚĆ STRONY 

1. LSW za pośrednictwem witryn w domenie lswryki.pl udostępnia użytkownikom treści i funkcje,  
które dzielą się na: 

 a) treści i funkcje ogólnodostępne, 

 b) treści i funkcje zastrzeżone. 

2. Treścią w rozumieniu niniejszego jest dowolny materiał tekstowy, odczyt z bazy danych, baza danych,  
kod techniczny, fotografia, ilustracja, dokument, materiał audiowizualny lub materiał dźwiękowy. 

3. Funkcją w rozumieniu niniejszego jest dowolny element strony internetowej pozwalający użytkownikowi 
wykonać w danej witrynie określoną czynność lub wyświetlający lub dostarczający użytkownikowi  
pewną treść. 

www.lswryki.pl
http://lswryki.pl/
https://lswryki.pl/


4. Treści i funkcje ogólnodostępne obejmują ogół treści udostępnionych do domeny publicznej  
w taki sposób, aby dowolny użytkownik miał dostęp do tych treści w dowolnym czasie z dowolnego miejsca 
na świecie, zakładając spełnienie przez takiego użytkownika warunków określonych w pkt. 4 sekcji I. 

5. Treści i funkcje zastrzeżone obejmują: 

 a) treści techniczne, 

 b) treści administracyjne, 

 c) treści warunkowe. 

6. Treści techniczne obejmują ogół treści zaplecza technicznego, niezbędnych do poprawnego 
funkcjonowania, odczytywania, wyświetlania, zapisywania, wykonywania i wymazywania danych i treści w 
witrynie. 

7. Z uwagi na techniczny charakter treści technicznych, dostęp do tych treści ograniczony jest jedynie  
do użytkowników posiadających stosowne uprawnienia nadane przez władze LSW. 

8. Treści administracyjne obejmują ogół treści natury administracyjnej, dostępnych jedynie  
dla użytkowników posiadających stosowne uprawnienia nadane przez władze LSW. 

9. Treści warunkowe obejmują treści, które dostępne są jedynie dla użytkowników spełniających określone 
warunki. 

10. Funkcje i treści w witrynie lswryki.pl mogą być personalizowane. 

11. Funkcje i treści w witrynie lswryki.pl mogą obejmować treści reklamowe i marketingowe LSW,  
jak również jej partnerów lub kontrahentów. 

12. Funkcje i treści w witrynie lswryki.pl mogą obejmować funkcje i treści dostarczone  
przez podmioty trzecie. 

 

III. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRAWA AUTORSKIE 

1. Treści prezentowane w witrynach w domenie lswryki.pl podlegają ochronie przewidzianej w odpowiednich 
aktach prawnych obowiązujących na terenie Polski, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r.  
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83) oraz ustawie z dnia 30 czerwca 2000r. 
– Prawo własności przemysłowej (tj. Dz. U. 2017 poz. 776). 

2. Prawa do treści i materiałów prezentowanych w witrynie lswryki.pl przysługują LSW lub osobom trzecim.  

3. Poprzez udostępnienie użytkownikom treści i funkcji w witrynie lswryki.pl LSW nie przenosi a użytkownik 
nie nabywa ani nie uzyskuje żadnych praw ani licencji do tych treści oraz funkcji. 

 

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA 

1. Użytkownik zobligowany jest  korzystać z witryny lswryki.pl w zgodzie z obowiązującymi  
przepisami prawa, normami społecznymi, obyczajowymi oraz zapisami niniejszego regulaminu. 

2. Użytkownik ma obowiązek przechowywać wszelkie hasła i dane dostępowe do witryn w domenie 
lswryki.pl w sposób poufny, w szczególności nie udostępniać takich haseł i danych dostępowych  
osobie trzeciej. 

3. Użytkownik może, lecz nie ma obowiązku, zezwolić LSW na przetworzenie jego danych osobowych  
w celach marketingowych. Aby zezwolić na takie przetworzenie, użytkownik powinien zaznaczyć 
odpowiednią zgodę w trakcie wypełniania odpowiednich formularzy w witrynach w domenie lswryki.pl 

 



 

V. ZAKAZANE OPERACJE I CZYNNOŚCI 

Korzystając z witryn w domenie lswryki.pl użytkownik zgadza się nie korzystać z żadnych metod, urządzeń 
lub oprogramowania, które mogłoby narazić na szkodę innych użytkowników lub witryny  
w domenie lswryki.pl bezpośrednio lub pośrednio, w tym w szczególności zakazuje się: 

1. Uzyskiwania dostępu i dostępu do treści zastrzeżonych przez użytkownika, który nie posiada  
do takich treści stosownego uprawnienia, bez względu na sposób uzyskania takiego dostępu. 

2. Nieuprawnionych prób uzyskania dostępu do treści zastrzeżonych. 

3. Nieuprawnionego odczytu lub prób odczytu treści zastrzeżonych. 

3. Nieuprawnionego wprowadzenia, wgrania lub wstrzyknięcia (injection), jak również prób wprowadzenia, 
wgrania lub wstrzyknięcia danych, treści lub innych materiałów, w tym plików,  
do witryn w domenie lswryki.pl, ich infrastruktury teleinformatycznej, sprzętowej i programowej,  
jak również do infrastruktury teleinformatycznej, sprzętowej i programowej LSW. 

4. Nieuprawnionej modyfikacji lub próby modyfikacji danych, treści lub innych materiałów, w tym plików,  
w witrynach w domenie lswryki.pl. 

5. Nieuprawnionego wymazania lub próby wymazania danych, treści lub innych materiałów, w tym plików,  
w witrynach w domenie lswryki.pl. 

6. Nieuprawnionego wymazania lub próby wymazania witryn  w domenie lswryki.pl. 

7. Nieuprawnionego przeniesienia lub próby przeniesienia witryn w domenie lswryki.pl oraz danych i treści  
w nich zawartych. 

8. Nieuprawnionego rozszerzenia lub zmniejszenia uprawnień dostępu do treści i funkcji w witrynach  
w domenie lswryki.pl innym użytkownikom. 

9. Nieuprawnionego wydruku lub utrwalenia treści technicznych lub administracyjnych z witryn  
z domeny lswryki.pl. 

10. Nieuprawnionego eksportu lub próby eksportu treści technicznych lub administracyjnych z witryn  
w domenie lswryki.pl. 

11. Nieuprawnionego importu lub próby importu treści technicznych lub administracyjnych do witryn  
w domenie lswryki.pl 

12. Nieuprawnionej zmiany lub próby zmiany lub wpłynięcia na infrastrukturę lub architekturę techniczną, 
teleinformatyczną, programową lub sprzętową witryn w domenie lswryki.pl. 

13. Omijania zabezpieczeń witryn w domenie lswryki.pl. 

14. Wykonywania lub prób wykonywania działań i czynności mających na celu lub mogących skutkować 
ułomnością, destabilizacją lub obniżeniem wydajności witryn w domenie lswryki.pl,  
jak również ich infrastruktury teleinformatycznej, urządzeń, sprzętu lub oprogramowania,  
lub skutkujących lub mogących skutkować ograniczeniem dostępu do tych witryn innym użytkownikom. 

15. Wprowadzania lub wstrzykiwania (injection) do witryn w domenie lswryki.pl jakichkolwiek  
form złośliwego oprogramowania, w tym wykazującego cechy koniów trojańskich, cancelbotów,  
bomb czasowych, bomb logicznych, tzw. robaków, uszkodzonych plików oraz jakiegokolwiek innego, 
podobnego oprogramowania lub kodu, posiadającego podobny, złośliwy charakter mający na celu  
lub mogący skutkować czynnościami wskazanymi w punktach 1-14 oraz 16-18 niniejszej sekcji. 

16. Wstrzykiwania lub prób wstrzykiwania do witryn w domenie lswryki.pl jakichkolwiek form kodu 
posiadającego cechy lub z użyciem metod sql injection, shell injection, xss injection, csrf injection. 



17. Wykorzystywania metody brute force w witrynach w domenie lswryki.pl 

18. Nawiązywania połączeń z witrynami w domenie lswryki.pl z użyciem metod odmowy dostępu, 
rozproszonej odmowy dostępu, spoofingu oraz innych metod mających na celu destabilizację systemu 
informatycznego witryny lub złamanie zabezpieczeń tego systemu. 

19. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszej sekcji zastosowanie mają zapisy  
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 1997 Nr 88 poz. 553). 

20. W przypadku nadużyć opisanych w niniejszej sekcji lub w przypadku uporczywych lub wyrafinowanych 
prób wykonania takich nadużyć przez użytkownika, LSW może zlecić wykonanie audytu bezpieczeństwa 
podmiotowi trzeciemu oraz zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa wskazanego  
w  §5 art. 267 aktu wskazanego w pkt. 19 powyżej. 

21. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za szkody i straty wywołane wykonanymi przez niego 
czynnościami i próbami wykonania czynności opisanych w niniejszej sekcji. 

 

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI LSW 

1. LSW może udostępniać w witrynach w domenie lswryki.pl dowolne treści i funkcje. 

2. LSW może w dowolnym dla siebie czasie i miejscu aktualizować, dodawać, modyfikować i usuwać treści  
i funkcje w witrynach w domenie lswryki.pl 

3. LSW może nadawać, odbierać, ograniczać i rozszerzać użytkownikom uprawnienia  
według własnego uznania. 

4. LSW zobowiązuje się zabezpieczyć witryny w domenie lswryki.pl przed nieuprawnionymi czynnościami 
użytkowników, każdorazowo z uzasadnieniem ekonomicznym, przy założeniu, że poziom zabezpieczeń  
nie może być gorszy niż zwyczajowo używany przy witrynach danego typu i danej skali.  
Poziom zabezpieczeń może się różnić ze względu na treści i funkcje umieszczone w poszczególnych 
witrynach w zbiorze subdomen i podstron. 

5. LSW może gromadzić dane aktywności użytkownika na witrynach w domenielswryki.pl,  
w tym dane osobowe, z użyciem specjalistycznego oprogramowania i rozwiązań technicznych,  
w tym także należącego do stron trzecich, w tym także plików cookies. 

6. Pliki cookies wykorzystywane są przez LSW w celach analitycznych i statystycznych. 

7. Dane osobowe użytkowników zgromadzone przez LSW za pośrednictwem witryn w domenie lswryki.pl 
wykorzystywane są w celach analitycznych, statystycznych i marketingowych, także dla stron trzecich. 

8. LSW nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie koszty i straty związane z korzystaniem z witryny 
lswryki.pl przez użytkownika, które mogą wyniknąć w związku z korzystaniem przez niego z sieci Internet. 

9. LSW nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie lub funkcjonowanie  
systemów informatycznych użytkownika, w tym nieprawidłowe działanie lub funkcjonowanie  
urządzeń elektronicznych, programów komputerowych, aplikacji mobilnych, usług internetowych  
oraz usług poczty elektronicznej, skutkujących nieprawidłowym funkcjonowaniem witryn w domenie 
lswryki.pl. 

10. LSW nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie witryn w domenie lswryki.pl 
wynikłe z winy dostawców dostępu do Internetu, providerów internetowych,  
providerów usług obliczeniowych, providerów usług serwerowych, providerów usług w cloud computing,  
dostawców poczty elektronicznej, dostawców CDN,  dostawców rozwiązań cache  
oraz z winy innych stron trzecich. 

 



VII. PRZEPISY KOŃCOWE 

1. W przypadku, gdy którykolwiek z zapisów niniejszego regulaminu okaże się nieważny lub nieaktualny, 
pozostałe zapisy niniejszego regulaminu pozostają w mocy. 

2. LSW udostępnia aktualną wersję niniejszego regulaminu w witrynie https://lswryki.pl. 

3. LSW może modyfikować i uaktualniać niniejszy regulamin w dowolnym czasie bez konieczności uzyskania 
zgody użytkownika. 

4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 7 września 2018. 

5. W sprawach nierozstrzygniętych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego,  
a sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd właściwy ze względu na siedzibę LSW. 

6. Nazwy użyte w nagłówkach sekcji w niniejszym regulaminie mają charakter informacyjny oraz nie powinny 
być interpretowane jako jego integralna część. 

7. Strony trzecie, z których oprogramowania i rozwiązań technicznych korzystają witryny w domenie 

lswryki.pl i które mogą gromadzić pliki cookie, to: 

a) LionSoft: IT Solutions & Dev z/s w Warszawie, 

b) Google Inc. (Alphabet Inc.) z/s w Mountain View w Stanach Zjednoczonych, 

c) Message Systems, Inc. z/s w Delaware w Stanach Zjednoczonych. 

https://lswryki.pl/

