Regulamin Użytkownika
Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica

§ 1.
1. Definicje:
1) Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych Academica (CWPN Academica,
System) – administrowany przez Bibliotekę Narodową system udostępniania
cyfrowych postaci zbiorów dla celów badawczych lub poznawczych za pośrednictwem
końcówek systemu informatycznego (Terminali) znajdujących się na terenie Instytucji
partnerskich;
2) Instytucja partnerska – instytucja wymieniona w art. 28 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2018 poz. 1191 z późn. zm.),
która przystąpiła do CWPN Academica;
3) Terminal – końcówka systemu informatycznego, znajdująca się na terenie Instytucji
partnerskiej;
4) Użytkownik indywidualny – osoba fizyczna, mająca co najmniej ograniczoną zdolność
do czynności prawnych, która została zarejestrowana w CWPN Academica i której
przydzielono konto indywidualne;
5) Dane dostępowe – indywidualne dane pozwalające na logowanie do CWPN Academica,
składające się z loginu (domyślnie: numeru karty bibliotecznej) i hasła;
6) Konto indywidualne – konto w CWPN Academica, umożliwiające korzystanie ze
wszystkich udostępnionych w CWPN Academica funkcjonalności przez osobę
fizyczną.
§ 2.
1. Udostępnianiu za pośrednictwem CWPN Academica podlegają zbiory mające postać
cyfrową.
2. Korzystanie ze zbiorów udostępnionych za pośrednictwem CWPN Academica jest
bezpłatne.
3. Zbiory udostępniane są na Terminalach w Instytucjach partnerskich lub w sieci Internet.
Sposób udostępnienia publikacji jest uzależniony od jej statusu prawnoautorskiego.
4. Zbiory chronione prawem autorskim, o ile co innego nie wynika z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa albo udzielonych Bibliotece Narodowej licencji, są
udostępniane wyłącznie na Terminalach.
5. Publikacje objęte ochroną prawnoautorską są udostępniane do korzystania za
pośrednictwem CWPN Academica dla celów badawczych lub poznawczych w rozumieniu
i w zakresie wyznaczonym przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
6. Korzystanie wykraczające poza cel i zakres, o których mowa w ust. 5, jest dozwolone
jedynie za zgodą twórcy lub innego podmiotu, któremu służą autorskie prawa majątkowe
do utworu.
7. Korzystanie z publikacji należących do domeny publicznej lub do których
rozpowszechniania w sieci Internet Biblioteka Narodowa jest uprawniona na podstawie
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odrębnych umów (licencji), jest możliwe na dowolnym komputerze z dostępem do sieci
Internet, bez konieczności logowania. Korzystanie z publikacji innych niż wymienione w
zdaniu poprzedzającym wymaga zalogowania w CWPN Academica na Terminalu
znajdującym się na terenie Instytucji partnerskiej.
8. Nie jest dozwolone pobieranie z CWPN Academica materiałów chronionych prawem
autorskim.
§ 3.
1. Użytkownik może posiadać konto indywidualne w CWPN Academica w więcej niż jednej
Instytucji partnerskiej.
2. Rejestracja Użytkownika indywidualnego przez Instytucję partnerską odbywa się za
okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość, w tym karty bibliotecznej.
3. Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem i przestrzegać jego
postanowień.
4. Jeżeli Instytucja partnerska może ustalić tożsamość Użytkownika na podstawie numeru
karty bibliotecznej, Użytkownik potwierdza akceptację niniejszego Regulaminu
zaznaczając odpowiednie pole podczas pierwszego logowania do Systemu.
5. Jeżeli Instytucja partnerska nie może ustalić tożsamości Użytkownika na podstawie numeru
karty bibliotecznej, Użytkownik jest zobowiązany do złożenia pisemnego pod rygorem
nieważności oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu.
6. W przypadku małoletnich oraz innych osób, których zdolność do czynności prawnych jest
ograniczona, zgodę na utworzenie konta wyraża przedstawiciel ustawowy poprzez złożenie
oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. W
przypadku, gdy osoba, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, składa oświadczenie w
formie pisemnej, o którym mowa w ust. 5, zgoda jej przedstawiciela ustawowego wymaga
również formy pisemnej pod rygorem nieważności; w pozostałych wypadkach zgoda ta
wymaga formy dokumentowej pod rygorem nieważności
7. Podczas rejestracji w CWPN Academica Użytkownik otrzymuje od pracownika Instytucji
partnerskiej indywidualne dane dostępowe do konta, składające się z loginu (numeru karty
bibliotecznej) i tymczasowego hasła.
8. Użytkownik korzystający z konta CWPN Academica jest zobowiązany do:
1) nieprzekazywania swoich danych dostępowych osobom trzecim,
2) wylogowania się po zakończeniu korzystania z CWPN Academica,
3) niewykonywania żadnych działań naruszających prawa osób trzecich,
4) niewykonywania żadnych działań mogących wpłynąć niekorzystnie na działanie
Terminali.
9. Zabronione są niżej opisane działania oraz podejmowanie prób takich działań:
1) podłączanie do Terminali jakichkolwiek urządzeń (w tym nośników danych),
2) omijanie zabezpieczeń,
3) odczyt lub zmiana zawartości nośnika systemowego Terminala,
4) pobieranie z CWPN Academica publikacji chronionych prawem autorskim.
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§ 4.

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest każda Instytucja partnerska,
2.

3.

4.

5.

6.
7.

w której Użytkownik zarejestrował się w CWPN Academica.
Dane osobowe Użytkowników nie są wprowadzane do Systemu.
Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się w celu wykonania umowy,
która zostaje zawarta w momencie zaakceptowania przez Użytkownika postanowień
niniejszego Regulaminu (art. 6 ust 1 lit. b RODO) - niezbędność do wykonania umowy,
której stroną jest Użytkownik.
Dane osobowe Użytkownika (numer karty bibliotecznej, imię, nazwisko, PESEL) mogą
zostać udostępnione Bibliotece Narodowej na warunkach określonych w regulaminie
określającym zasady współpracy pomiędzy Instytucją partnerską (Administratorem) a
Biblioteką Narodową.
Dane osobowe Użytkowników są przechowywane i przetwarzane zgodnie z wewnętrznymi
przepisami i polityką prywatności Instytucji partnerskiej (Administratora). W związku z
tym szczegółowych informacji dotyczących przechowywania i przetwarzania danych
osobowych Użytkowników a także ich praw udzielają Administratorzy i wyznaczeni przez
nich Inspektorzy Ochrony Danych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi rejestrację
w CWPN Academica i założenie konta.
Użytkownik może wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uzna, że przetwarzanie jego
danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.
§ 5.

1. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień zawartych w niniejszym
Regulaminie Użytkownik może utracić prawo do korzystania z CWPN Academica poprzez
dezaktywację jego konta.
2. Użytkownik odpowiada osobiście za przestrzeganie przepisów prawa autorskiego, w
szczególności dotyczących dozwolonego użytku osobistego (w rozumieniu art. 23 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. 2018 poz. 1191 z
późn. zm.). Użytkownik ponosi odpowiedzialność cywilną i karną z tytułu naruszenia
autorskich praw majątkowych i osobistych, w tym także za skutki działań będących
następstwem korzystania z jego danych dostępowych przez inne osoby.
3. Użytkownik zobowiązuje się do zaspokojenia na swój koszt wszelkich roszczeń osób
trzecich z tytułu naruszenia autorskich praw osobistych lub majątkowych, w razie
powstania takich roszczeń wskutek korzystania przez Użytkownika z publikacji
udostępnianych za pośrednictwem CWPN Academica z naruszeniem postanowień
niniejszego Regulaminu.
4. Niniejszy Regulamin jest dostępny w formie elektronicznej w CWPN Academica.
Biblioteka Narodowa zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu
w każdym czasie. Zmieniony Regulamin zostanie zaktualizowany w CWPN Academica
i od tej chwili jest wiążący dla Użytkowników.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu
Użytkownika CWPN Academica

Nr karty Użytkownika (wypełnia pracownik Instytucji partnerskiej)

Oświadczenie Użytkownika CWPN Academica
Imię i nazwisko..............................................................................................................
PESEL…..........................................................................................................................
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Użytkownika CWPN Academica,
przyjmuję do wiadomości jego postanowienia i zobowiązuję się do przestrzegania jego
postanowień.
Oświadczam, że są mi znane przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.), w szczególności dotyczące
dozwolonego użytku osobistego w rozumieniu art. 23 ustawy oraz odpowiedzialności cywilnej
i karnej z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych i osobistych.
Mam świadomość, że podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich
niepodanie uniemożliwi rejestrację w CWPN Academica i założenie konta.

Przyjmuję do wiadomości, że administratorem moich danych osobowych jest Instytucja
partnerska, w której założyłem/am konto w CWPN Academica, jak też, że moje dane osobowe
będą przechowywane i przetwarzane zgodnie z wewnętrznymi przepisami i polityką
prywatności Instytucji partnerskiej (Administratora). W związku z tym szczegółowych
informacji dotyczących przechowywania i przetwarzania moich danych osobowych a także
moich praw udziela Administrator oraz wyznaczony przez Administratora Inspektor Ochrony
Danych.

………………….
Data
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Załącznik nr 2 do Regulaminu
Użytkownika CWPN Academica

Nr karty Użytkownika (wypełnia pracownik Instytucji partnerskiej)

Oświadczenie przedstawiciela ustawowego
Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego.............................................................................
PESEL przedstawiciela ustawowego ..........................................................................................

Jako przedstawiciel ustawowy małoletniego*.............................................................................
(imię i nazwisko, PESEL małoletniego)
niniejszym oświadczam, że:
1) zapoznałem się z treścią Regulaminu Użytkownika Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji
Naukowych Academica;
2) wyrażam zgodę na założenie dla małoletniego konta Użytkownika CWPN Academica
i korzystanie z jej zasobów bez mojego nadzoru na zasadach określonych w Regulaminie;

3) zapoznałem małoletniego z Regulaminem oraz z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.),
w szczególności dotyczącymi dozwolonego użytku osobistego w rozumieniu art. 23
ustawy, jak również zobowiązałem małoletniego do ich przestrzegania;
4) mam świadomość, że podanie danych osobowych moich i małoletniego jest
dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi rejestrację w CWPN Academica i
założenie konta przez małoletniego;
5) przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych moich i małoletniego
jest Instytucja partnerska (Administrator), jak też, że dane osobowe moje i małoletniego
będą przechowywane i przetwarzane zgodnie z wewnętrznymi przepisami i polityką
prywatności Instytucji partnerskiej (Administratora). W związku z tym szczegółowych
informacji dotyczących przechowywania i przetwarzania tych danych osobowych a
także moich praw udziela Administrator oraz wyznaczony przez Administratora
Inspektor Ochrony Danych.

………………….
Data

…………………………………….
Podpis przedstawiciela ustawowego

* Ilekroć w niniejszym oświadczeniu mowa jest o małoletnim, rozumie się przez to również osobę
pełnoletnią, ubezwłasnowolnioną częściowo.
Regulamin Użytkownika CWPN Academica

5

