
Regulamin korzystania z bezpłatnego dostępu do oprogramowania Teleskop online 

 

1. Definicje 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

Baza Danych - zbiór danych, zgromadzony przez PBC, zawierający m.in. dane wydawców o 
wysokości nakładu i dystrybucji prasy; 

Dane Udostępniane – wybrana przez PBC część bazy danych udostępniona bezpłatnie 
Użytkownikowi zewnętrznemu; 

Regulamin - oznacza niniejszy regulamin określający warunki korzystania z 
oprogramowania Teleskop, aktualizowany i dostępny pod adresem 
http://www.teleskop.org.pl/zkdp/index.jsp?p=publicData;   

Teleskop - oprogramowanie występujące pod adresem www.teleskop.org.pl umożliwiające 
Użytkownikom zewnętrznym dostęp do Danych udostępnianych na zasadach określonych w 
niniejszym Regulaminie; 

Użytkownik zewnętrzny – osoba niebędąca członkiem PBC mająca dostęp do Danych 
udostępnianych, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, która zarejestrowała 
się (założyła konto) w Teleskopie; 

PBC - Polskie Badania Czytelnictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kopernika 
3, 00-367 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000113583. 

 

2. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z oprogramowania Teleskop. 
2. Warunkiem korzystania z Teleskopu jest akceptacja postanowień niniejszego 

Regulaminu i jego przestrzeganie. 
3. Rejestrując się w Teleskopie Użytkownik zewnętrzny oświadcza, że zapoznał się z 

niniejszym Regulaminem i zrozumiał jego treść. 
4. Właścicielem Teleskopu jest PBC. PBC zapewnia dostęp do Teleskopu Użytkownikom 

zewnętrznym na zasadach niniejszego Regulaminu. 
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 18 lutego 2020 roku. 
6. PBC ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu lub wprowadzenia 

nowego w każdym czasie. 

 

3. Rejestracja 

1. Warunkiem uzyskania dostępu przez Użytkownika zewnętrznego do Danych 
udostępnianych jest rejestracja w Teleskopie (założenie konta) w sposób określony w 
niniejszym Regulaminie. 

2. Do rejestracji w Teleskopie niezbędne jest podanie imienia, nazwiska i adresu e-mail 
Użytkownika zewnętrznego. 

3. Rejestracji wolno dokonać jedynie przy użyciu prawdziwych danych, o których mowa w 
ust. 2. 

4. Rejestracja w Teleskopie jest dobrowolna i bezpłatna. 
5. Niedozwolone jest zakładanie kilku kont przez jedną osobę, ani udostępnianie 

posiadanego konta innym osobom. 
6. Użytkownik zewnętrzny może bezpłatnie korzystać jedynie z Danych udostępnianych. 

PBC nie zapewnia Użytkownikowi zewnętrznemu dostępu do całości Bazy Danych. 



7. Niedozwolone jest stosowanie zautomatyzowanych narzędzi wysyłających dane do 
serwerów PBC lub pobierających z nich dane. 

 

4. Sposób korzystania z Danych udostępnionych 

1. Baza danych i Dane udostępniane stanowią bazę danych w rozumieniu przepisów 
prawa. 

2. Baza Danych i Dane udostępniane chronione są przepisami: 
a. ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. z 2001 r. Nr 128, 

poz. 1402); 
b. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 

2006 r. Nr 90 poz. 631). 
3. Użytkownik zewnętrzny korzysta z Danych udostępnianych jedynie za pomocą 

Teleskopu. 
4. Używanie Danych udostępnianych (w tym pobieranie danych i wtórne wykorzystanie 

Bazy Danych) w okresie 15 lat od ich udostępnienia lub upublicznienia, jeżeli nie 
udzielono dodatkowych zezwoleń, jest możliwe jedynie do użytku osobistego lub do 
celów dydaktycznych i badawczych (z podaniem źródła). 

5. Naruszenie wyżej podanych ograniczeń spowoduje odpowiedzialność karną 
przewidzianą w ustawie o ochronie baz danych i ustawie o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. 

6. Osoba naruszająca ograniczenia zobowiązana będzie także do zwrotu uzyskanych 
korzyści finansowych oraz naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych. 
Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie stanowi licencji na rozpowszechnianie 
Bazy danych lub Danych udostępnianych w jakiejkolwiek postaci. Baza Danych i Dane 
udostępniane stanowią wyłączną własność  PBC. 

7. Użytkownik zewnętrzny zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mogących 
utrudnić bądź destabilizować funkcjonowanie Teleskopu. 

 

5. Dane osobowe 

1. Rejestracja w Teleskopie odbywa się przy użyciu danych osobowych Użytkownika 
zewnętrznego. 

2. Podawane przez Użytkownika zewnętrznego danych osobowych jest dobrowolne ale 
niezbędne do zapewnienia mu dostępu do oprogramowania Teleskop. 

3. Administratorem danych osobowych, o których mowa w ust. 1, są Polskie Badania 
Czytelnictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kopernika 3, 00-367 
Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez 
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000113583, adres e-mail: biuro@pbc.pl („Administrator” 
lub „PBC”). 

4. Dane osobowe są przetwarzane przez PBC w celu świadczenia usługi zgodnie z umową 
i zakresie, w jakim Użytkownik zewnętrzny wyraził na to zgodę. Podstawą prawną 
przetwarzania jest wykonanie umowy lub udzielona zgoda. 

5. PBC udostępnienia dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane osobowe na 
zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w 
celu księgowym. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem 
i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Odbiorcami danych będą również instytucje 
upoważnione z mocy prawa.  

6. PBC zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników zewnętrznych, 
stosując niezbędne środki ochrony ich danych osobowych, zgodne z wymogami 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 



osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz aktów wykonawczych. 
Ponadto PBC zapewnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu 
przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. 

7. Użytkownik zewnętrzny ma prawo wglądu i modyfikacji danych osobowych za pomocą 
Teleskopu. 

8. Użytkownik zewnętrzny ma prawo zażądać usunięcia danych lub ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i 
przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz 
prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych). Dane udostępniane przez Użytkownika nie będą podlegały 
profilowaniu. 

9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa 
trzeciego lub organizacji międzynarodowych. 

10. Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu 
umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z 
przepisu prawa w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych 
dotyczących umowy. Jeśli dane są przetwarzane w oparciu o zgodę, będą przetwarzane 
do momentu jej wycofania.  

11. Kontakt z administratorem danych osobowych (PBC) odbywa się poprzez adres poczty 
elektronicznej: biuro@pbc.pl 

 

6. Odpowiedzialność PBC 

1. PBC nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Teleskopu wynikający 
z przyczyn od niego niezależnych. 

2. PBC nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia działania Teleskopu 
spowodowane działaniem siły wyższej bądź nieuprawnionym działaniem podmiotów 
trzecich. 

3. PBC zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania Danych udostępnianych lub 
ograniczenia do nich dostępu w każdym czasie i bez podania przyczyny. 

4. Baza Danych składa się z informacji wprowadzanych do Teleskopu przez wydawców 
członków PBC. PBC zastrzega, że treść poszczególnych elementów (wpisów) Bazy 
danych może ulec zmianie w wyniku ich modyfikacji przez wydawcę lub PBC. 

 

7. Odpowiedzialność Użytkownika zewnętrznego. 

1. Jakiekolwiek naruszenie któregokolwiek z punktów niniejszego Regulaminu może 
skutkować zablokowaniem lub usunięciem konta Użytkownika zewnętrznego przez PBC. 

2. PBC zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika 
zewnętrznego z Teleskopu w każdym czasie i bez podania przyczyny. 

3. Powyższe postanowienia w żaden sposób nie ograniczają odpowiedzialności 
Użytkownika zewnętrznego przewidzianej odpowiednimi przepisami prawa, a w 
szczególności odpowiedzialności karnej, zgodnie z przepisami o ochronie danych 
osobowych oraz odpowiedzialności na zasadach ogólnych. 

 

 

 


