Regulamin korzystania z Bazy Organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego,
znajdującej się na stronie internetowej ngo.opolskie.pl (dalej: Regulamin)
I. Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin określa zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników
z serwisu Baza Organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego, znajdującej się na
stronie internetowej www.ngo.opolskie.pl (dalej: Baza).
II. Definicje
Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
1. Formularz rejestracji nowego konta NGO - formularz, w którym Użytkownicy
strony internetowej www.ngo.opolskie.pl zamieszczają informacje i dane w celu
uzyskania wpisu do Bazy Organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego,
prowadzonej przez Marszałka Województwa Opolskiego - dalej: Formularz.
2. Użytkownik - osoba biernie korzystająca ze strony www.ngo.opolskie.pl oraz
znajdujących się tam: Bazy oraz innych funkcjonalności, w zakresie
przewidzianym niniejszym Regulaminem.
3. NGO
- organizacja pozarządowa czynnie korzystająca ze strony
www.ngo.opolskie.pl oraz znajdujących się tam: Formularza oraz Konta.
4. Baza - zbiór organizacji pozarządowych województwa opolskiego, powstały na
podstawie danych wprowadzonych przez Użytkowników posiadających
upoważnienie do odpowiedzi na pytania zawarte w Formularzu. Prezentowany
w ramach rozwijanej listy (Katalog Bazy) i wykorzystywany przez Administratora
do wysyłki informacji istotnych z punktu widzenia działania organizacji
pozarządowych w woj. opolskim.
5. Konto - indywidualna i zaktualizowana przestrzeń dla NGO w Bazie, znajdującej
się na stronie www.ngo.opolskie.pl, wymagająca rejestracji i podania danych:
nazwa organizacji pozarządowej, danych kontaktowych, numeru NGO, danych
osób kontaktowych, reprezentujących, głównego oraz dodatkowego przedmiotu
działalności, do której NGO posiada bieżący dostęp - będąca podstawą do
wyboru podstawowych danych, prezentowanych w Bazie oraz służąca do celów
informacyjnych dla Administratora.
6. Katalog Bazy - rozwijana lista prezentująca zatwierdzone przez Administratora
informacje na temat organizacji pozarządowych działających na terenie
województwa opolskiego, według położenia geograficznego oraz tematyki
będącej głównym i dodatkowym przedmiotem działalności NGO.
7. Dostęp czynny - korzystanie z funkcjonalności Bazy, poprzez rejestrację
za pośrednictwem Formularza do Konta, z możliwością bieżącej edycji.
8. Dostęp bierny - dostęp Użytkowników do Katalogu Bazy.
9. Administrator - Marszałek Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082
Opole, adres e-mail: umwo@opolskie.pl.
III. Określenie zasad biernego dostępu Użytkowników do Bazy
1. Dostęp bierny Użytkownika do Bazy nie jest uzależniony od spełnienia przez
Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga
od Użytkownika dokonania rejestracji oraz logowania.

2. Administrator zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do funkcjonalności
Bazy, na czas co do zasady nieograniczony, zgodny z pkt. VI. 3. Regulaminu.
3. Użytkownik korzysta z Bazy znajdującej się w serwisie www.ngo.opolskie.pl,
zgodnie z niniejszym Regulaminem, przyjętą Polityką prywatności oraz zasadami
RODO.
IV. Określenie zasad czynnego dostępu NGO do Bazy
1. Czynny dostęp NGO do Bazy jest uzależniony od spełnienia formalności,
w szczególności dostęp ten wymaga od NGO dokonania rejestracji oraz
logowania poprzez Formularz.
2. Administrator zapewnia NGO nieodpłatny dostęp do funkcjonalności Bazy
na czas, co do zasady, nieograniczony.
3. Formularz służy do zapisu w Bazie, celem prezentacji danych w Katalogu
Bazy oraz umożliwienia, za zgodą NGO, wysyłki bieżących informacji, według
Administratora istotnych dla organizacji pozarządowych.
4. Formularz nie może być wykorzystywany do działań niezgodnych z jego
przeznaczeniem, tj. do składania skarg, petycji, ofert, a także wniosków
o udzielenie informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej
i pytań w rozumieniu ustawy Prawo prasowe, czy składania nieprawdziwych
oświadczeń, deklaracji i informacji - celem zatwierdzenia przez
Administratora, pod rygorem poniesienia odpowiedzialności prawnej.
V. Warunki korzystania z Formularza i Konta przez NGO.
1. Celem skorzystania z Katalogu Bazy oraz innych funkcjonalności Bazy, NGO
dokonuje czynności, na które składają się:
a.
wypełnienie Formularza poprzez podanie następujących danych
i informacji: nazwa organizacji, adres działania organizacji, imię i nazwisko
osoby upoważnionej do reprezentacji, imię i nazwisko osoby kontaktowej
(wraz z danymi), adres e-mail, główny i pozostały przedmiot działalności,
numer organizacji, forma prowadzenia organizacji, gmina, powiat,
zasięg, potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu, polityki
prywatności serwisu oraz klauzuli informacyjnej RODO - co w założeniu
i po zatwierdzeniu, stanowi podstawę utworzenia Konta.
b.
potwierdzenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
celem zatwierdzenia i uzyskania wpisu do Bazy, prezentowanej
za pośrednictwem Katalogu bazy oraz prezentację wybranych,
podstawowych i jawnych z racji prowadzenia działalności organizacji danych.
c.
potwierdzenie chęci otrzymywania informacji związanych z działaniem
organizacji pozarządowych, dostarczanych przez Administratora.
2. NGO zobowiązana jest do korzystania z Formularza zgodnie z przepisami
prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
3. NGO zobowiązuje się do niepodawania fałszywych danych organizacji.
Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie
danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób
trzecich.

4. NGO zobowiązuje się do zapoznawania się ze zmianami w niniejszym
Regulaminie.
VI. Odpowiedzialność Administratora
1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Użytkownika i NGO,
podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z informacji
uzyskanych w trakcie wypełniania Formularza, jak i w okresie późniejszym.
2. Administrator oświadcza, że wszystkie informacje uzyskane przez Użytkownika
i NGO za pośrednictwem Bazy mają:
a. walor informacyjny,
b. nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec Administratora.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności do Bazy
i Formularza, wynikający z przyczyn niezależnych od niego lub innych przyczyn
technicznych związanych z funkcjonowaniem systemu teleinformatycznego
i strony internetowej www.ngo.opolskie.pl.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego
Regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia
treści zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.ngo.opolskie.pl.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania oferowania
niniejszej usługi w każdym czasie, bez podania przyczyn.
6. Wszelkie problemy techniczne lub kwestie związane z bieżącą obsługą bazy,
należy zgłaszać pod adresem bazango@opolskie.pl.

