REGULAMIN
korzystania z zasobów

Serwisu Suszy
Service 4 Drought (S4D)

- Monitoring applying Satellite Data
(tłum.pol.: Serwis monitoringu suszy z zastosowaniem danych satelitarnych) sfinansowanym ze
środków Europejskiej Agencji Kosmicznej (European Space Agency - ESA), domena: esusza.pl,
WIND-HYDRO.
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Serwis monitoringu suszy (zwanej dalej Serwisem Suszy) powstał w ramach projektu Service 4 Drought
Monitoring applying Satellite Data (tłum. pol.: Serwis monitoringu suszy z zastosowaniem danych
satelitarnych) sfinansowanego ze środków Europejskiej Agencji Kosmicznej (European Space Agency - ESA).
Opracowany systemem monitorowania suszy w Polsce funkcjonuje w formie Platformy Internetowej, która
dostarcza dane archiwalne wskaźników suszy za okres od 2013 oraz dostarcza w sposób operacyjny (ciągły)
mapy zasięgu suszy i docelowo krótkoterminowe prognozy jej wystąpienia. Szczegółowy opis projektu
znajduje się na stronie: http://windhydro.pl/projekty/projekt-esa/projekt-esa-1/.
2. Serwis Suszy wstępnie funkcjonuje w domenie publicznej. Dane i usługi Serwisu Susza z domeny esusza.pl
udostępniane są Użytkownikom poprzez sieć Internet.
3. System monitoringu suszy w ramach Serwisu Suszy zbudowany został na bazie danych meteorologicznych
w formie modelu dynamicznego WRF oraz ich fuzji z danymi pomiarowymi oraz satelitarnymi. Prezentowane
wyniki w Serwisie Suszy opracowano w rozdzielczości piksela 4x4 km dla wskaźników: KBW za 2 miesiące
liczone dobowo + prognoza na 3dni; SPI (1 miesiąc ,3 miesiące, 6 miesięcy,12 miesięcy) liczony dekadowo
+ prognoza na 3 dni; SPEI (1 miesiąc ,3 miesiące, 6 miesięcy,12 miesięcy) liczony dekadowo + prognoza na
3 dni. HTC (15 dni, 20 dni, 30 dni) liczony dobowo, DISS w rozdzielczość 1x1 km liczony dekadowo. Serwis
Suszy umożliwia wyszukiwanie informacji oraz połączenie informacji pochodzących z zasobów różnych
dostawców w spójną całość i prezentowanie ich w postaci graficznej.
4. Serwis Suszy obejmuje funkcjonalność geoportalu i jego utrzymanie do prezentacji danych na serwerach
Administratora. Usługa ta dostarczana jest przez zewnętrznego usługodawcę firmę Geofabryka Sp. z o.o. z
siedzibą w Toruniu kod 87-100 ul. Prosta 19, na bazie licencji. Prezentowane dane stanowią własność
Administratora domeny: esusza.pl.
5. Korzystanie z zasobów Serwisu Suszy oznacza akceptację bez ograniczeń i zastrzeżeń postanowień
niniejszego regulaminu (zwanego Regulaminem).
6. Regulamin określa warunki i zasady funkcjonowania oraz korzystania z Serwisu Suszy, w tym
w szczególności prawa i obowiązki jego Użytkowników, usługi w nim udostępniane, tryb zgłaszania
do Administratora ewentualnych uwag i wniosków dotyczących treści publikowanych w Serwisie Suszy czy
tryb zgłaszania ewentualnych reklamacji Usług.
7. Podstawowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu Suszy zawarte zostały
w Polityce prywatności Serwisu Suszy.
8. Postanowienia Regulaminu stanowią wyłączną podstawę praw i obowiązków Użytkowników, z wyłączeniem
okoliczności uregulowanych obowiązującymi przepisami prawa.
9. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Suszy jest zobowiązany zapoznać się
z niniejszym Regulaminem.
10. Regulamin w formie elektronicznej jest dostępny bezpłatnie w stopce na stronie głównej Serwisu Suszy oraz
w formie papierowej w siedzibie Administratora.
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§2
PODSTAWOWE DEFINICJE
1. Administratorem danych oraz Usługodawcą w ramach Serwisu Suszy w rozumieniu odpowiednio
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 (zwanego RODO) oraz ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144
poz. 1204 z późn. zm.) jest Grzegorz Łukasiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
WINDHYDRO Grzegorz Łukasiewicz z siedzibą w Łodzi przy ul. Opiekuńczej 19 93-411 Łódź, (zwany
Administratorem).
2. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej
korzystająca z Serwisu Suszy.
3. Usługą są usługi elektroniczne, w tym także funkcjonalności i materiały udostępniane przez Administratora za
pośrednictwem Serwisu Suszy, udostępniane nieodpłatnie lub odpłatnie na zasadach określonych
Regulaminem.
4. Treści stanowią wszelkiego rodzaju utwory zgodnie z definicją określoną w Ustawie z dnia 4 lutego 1994r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami) np. informacje
tekstowe, graficzne, multimedialne itp., w tym także składające się na Usługę.
5. Pliki cookies są plikami zawierającymi dane, które mogą być wysłane ze strony internetowej Serwisu Suszy
do przeglądarki internetowej Użytkownika, a następnie zapisane w jego przeglądarce. Użytkownik może
samodzielnie skonfigurować przeglądarkę internetową na swoim komputerze w taki sposób aby akceptowała
ona otrzymywanie plików cookies, bądź je odrzucała. Szczegóły dotyczące Plików cookies określa Polityka
prywatności Serwisu Susza.
§ 3.
USŁUGI INFORMACYJNE
1. W Serwisie Suszy publikowane są informacje o charakterze jawnym i powszechnie dostępnym, z tym że po
zakończeniu przez Administratora naukowo rozwojowego etapu projektu i ustalenia przyjętej metodyki analizy
suszy na terenie Polski dla konkretnych branż gospodarki i analiz komercyjnego wdrożenia projektu, Usługi
Serwisu Suszy udostępniane będą w zależności od kategorii Użytkownika i celu wykorzystania pozyskiwanych
w ramach Usługi danych odpłatnie lub nieodpłatnie, z poszanowaniem zasad określonych przez Europejską
Agencję Kosmiczną tj. :
a. Europejskiej Agencji Kosmicznej, państwom stowarzyszonym Europejskiej Agencji Kosmicznej, osobom
i organom Europejskiej Agencji Kosmicznej na podstawie nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie
licencji z prawem udzielania sublicencji, na własne potrzeby i cele Europejskiej Agencji Kosmicznej,
w oparciu o określoną Licencję,
b. państwom stowarzyszonym Europejskiej Agencji Kosmicznej, osobom i organom Europejskiej Agencji
Kosmicznej na warunkach preferencyjnych, na własne cele i potrzeby publiczne państw stowarzyszonych,
w oparciu o kreśloną Licencję,
c. instytucjom akademickim i badawczym na podstawie nieodpłatnej licencji bez prawa do udzielania
sublicencji, dla własnych celów naukowo-badawczych, z wyłączeniem celów komercyjnych, w oparciu
o określoną Licencję,
d. innym podmiotom na podstawie odpłatnej licencji bez prawa udzielania sublicencji, w oparciu o określoną
Licencję.
2. Wdrożenie komercyjne Serwisu Suszy rozpocznie się w ustalonym przez Administratora momencie, o czym
informację Administrator zamieści w portalu informacyjnym Serwisu Suszy.
3. Z chwilą komercyjnego wdrożenia, określone materiały i funkcjonalności Serwisu Suszy udostępniane będą
podmiotom określonym w ust. 1 powyżej na podstawie udzielanych im przez Administratora licencji (zwanych
Licencjami).
4. Warunki udzielania określonych Licencji ustalane będą przez Administratora, odpowiednio dla każdej z grup
Licencjobiorców wymienionych w ust. 1).
5. Administrator nieodpłatnie udostępni formularze służące do składania przez Użytkowników uwag, zapytań lub
wniosków kierowanych do Administratora.
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6. Administrator może w dowolnym momencie wprowadzać zmiany w świadczonych Usługach, dodawać lub
usuwać kolejne Usługi dla Użytkowników bez konieczności informowania o tym fakcie Użytkowników.
7. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści opublikowanych w Serwisie Suszy w dowolnym
momencie, w tym do wprowadzania zmian w całości lub części informacji prezentowanych w Serwisie Suszy,
podmiany plików do pobrania oraz częściowego lub całkowitego wycofania publikowanych treści.
§ 4.
PRAWA AUTORSKIE – WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1. Informacje publikowane w Serwisie Suszy, jako posiadające charakter utworu w rozumieniu ustawy o Prawie
Autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. poz. 83 ze zm.) podlegają stosownej ochronie przewidzianej
między innymi ww. ustawą.
2. Publikacja materiałów z Serwisu Suszy jest dozwolona pod warunkiem umieszczenia informacji o źródle
pochodzenia (zob. ust.6 i 9), a w sytuacji nabycia praw do materiałów z Serwisu Suszy w ramach określonej
Licencji, korzystanie z materiałów, w szczególności ich publikacja dozwolona jest wyłącznie w zakresie
przewidzianym Licencją, na podstawie której nabyto prawo do danych materiałów.
3. Podmiotem uprawnionym do korzystania z autorskich praw majątkowych do utworów zawartych w Serwisie
Suszy jest Administrator.
4. Właścicielem lub podmiotem uprawnionym do korzystania ze znaków handlowych i znaków towarowych
zamieszczonych w Serwisie Suszy jest Administrator lub partner biznesowy Administratora, chyba że wyraźnie
wskazano innego właściciela.
5. Wszelkie prawa do treści serwisu internetowego znajdującego się w domenie: esusza.pl oraz jego
poszczególnych elementów są zastrzeżone na rzecz Administratora. Korzystanie z Serwisu Suszy przez
Użytkownika, w tym również Licencjobiorcy nie oznacza uzyskania jakichkolwiek praw do Serwisu Suszy ani
jego poszczególnych elementów, chyba że Licencja wyraźnie stanowi inaczej.
6. Użytkownik ma prawo do korzystania z treści zamieszczonych w Serwisie Suszy wyłącznie do użytku
niekomercyjnego i własnego pod warunkiem, że nie naruszy to przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994r.
o prawie autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami), praw
wynikających z rejestracji znaków towarowych należących do Administratora lub wykorzystywanych przez
Administratora za zgodą osób trzecich oraz przepisów Ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności
przemysłowej (Dz. U. 119, poz. 1117 z późniejszymi zmianami), ani niniejszego Regulaminu oraz zgodnie
z udzieloną danemu Użytkownikowi Licencją.
7. Jako prawo do korzystania rozumie się w szczególności: pobieranie, kopiowanie, przesyłanie innym
Użytkownikom (pod warunkiem, że nie naruszy to żadnych przepisów , w szczególności o których mowa w ust.
6 powyżej) oraz drukowanie treści zawartych na stronach Serwisu Suszy. Administrator nie zezwala na
jakiekolwiek rozpowszechnianie skopiowanych materiałów, w szczególności na ich zamieszczanie w innych
serwisach internetowych, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
8. Żadna część Serwisu Suszy nie może być wykorzystana w celach komercyjnych bez uzyskania uprzednio
Licencji lub pisemnej zgody Administratora. Poprzez użycie w celach komercyjnych rozumie się jakiekolwiek
rozpowszechnianie w formie papierowej lub elektronicznej np. kopiowanie, modyfikowanie, przesyłanie,
publikowanie, prezentowanie materiałów Serwisu Suszy w całości lub części.
9. Wykorzystanie zasobów serwisu suszy wymaga podania cytowania nazwy projektu oraz adresu strony i nazwy
handlowej Administratora: Projekt Service 4 Drought Monitoring applying Satellite Data (tłum. pol.: Serwis
monitoringu suszy z zastosowaniem danych satelitarnych) sfinansowanym ze środków Europejskiej Agencji
Kosmicznej (European Space Agency - ESA), źródło: esusza.pl, WIND-HYDRO.
§5
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Informacje prezentowane w Serwisie Suszy mają charakter wyłącznie poglądowy i w żadnym razie nie mogą
być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności
administracyjnych czy urzędowych.
2. Administrator Serwisu Suszy nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i dokładność danych w nim
udostępnianych. Serwis Suszy prezentuje analizy opierając się na zewnętrznych danych, w szczególności
modeli WRF i danych pomiarowych udostępnianych na bazie rezolucji 40 (WMO) oraz danych satelitarnych
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3.
4.
5.

6.
7.

(pozyskanych z projektów Copernicus, NOAA i ogimet), za których miarodajność Administrator nie ponosi
odpowiedzialności.
Użytkownik korzysta z informacji publikowanych w Serwisie Suszy na własną odpowiedzialność.
Administrator nie odpowiada za poprawne działanie linków odwołujących się z innych serwisów internetowych
do Serwisu Suszy.
Administrator Serwisu Suszy nie gwarantuje ani nie ponosi odpowiedzialności za ciągłość działania Serwisu
Suszy, przerwy w jego dostępności, ani zakłócenia działania systemu informatycznego, które mogą być
spowodowane czynnikami wewnętrznymi związanymi z rozbudową serwisu, pracami konserwacyjnymi,
naprawczymi albo czynnikami zewnętrznymi, na które Administrator nie ma wpływu, w szczególności
wynikającymi z nieuprawnionych działań użytkowników Internetu, siły wyższej lub ingerencji osób trzecich,
w tym także spowodowanych wadliwym funkcjonowaniem sprzętu, oprogramowania lub łączy
telekomunikacyjnych (systemów teleinformatycznych), których utrzymanie nie leży w gestii Administratora.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, straty ani utracone korzyści poniesione
przez Użytkownika spowodowane bezpośrednio lub pośrednio działaniem, nie działaniem lub też błędnym
działaniem Serwisu Suszy.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane niezgodnym
z Regulaminem lub niezgodnym z prawem wykorzystywaniem Serwisu Suszy przez Użytkownika,
§6
REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA

1. Użytkownik ma prawo dokonać zgłoszenia dotyczącego treści publikowanych Serwisie Suszy np. błąd
funkcjonowania, naruszenie praw autorskich lub też zgłosić propozycję zmiany jego funkcjonalności, do
Administratora na adres e-mail: kontakt@esusza.pl.
2. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację dotyczącą udostępnionych Usług w Serwisie Suszy.
3. W przypadku reklamacji powinna ona zawierać: w tytule maila: Serwis Suszy – Reklamacja, w treści: imię
i nazwisko lub firmę Użytkownika, dane kontaktowe: numer telefonu i adres e-mail, opis problemu będącego
podstawą złożenia reklamacji.
4. Reklamacje będą rozpatrywane w możliwie krótkich terminach licząc od dnia przesłania kompletnej reklamacji
na wskazany w ust. 1 adres e-mail.
5. Zachowania Administratora określone w paragrafie 9 pn. Postanowienia Końcowe ust. 2-4 nie mogą stanowić
podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Użytkownika.
§7
OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU
ROZWIĄZYWANIE SPORÓW
1. Uruchomienie Serwisu Suszy, w tym dowolnej strony internetowej Serwisu Suszy jest równoznaczne
z akceptacją i wyrażeniem zgody przez Użytkownika na przestrzeganie zasad określonych w Regulaminie
oraz Polityce prywatności Serwisu Suszy.
2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nieznajomość zasad określonych w Regulaminie oraz Polityce
prywatności Serwisu Suszy nie jest podstawą do jakichkolwiek roszczeń lub reklamacji.
3. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a sądem
właściwym do ich rozstrzygania jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Administratora, z tym zastrzeżeniem
że w przypadku Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,
wszelkie spory wynikłe pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem będą rozstrzygane przez właściwy sąd
powszechny.
4. Każdy Użytkownik obowiązany jest do przestrzegania zasad obowiązującego prawa polskiego oraz
postanowień Regulaminu. W szczególności zabronione jest dostarczanie oraz przetwarzanie treści mogących
stanowić naruszenie prawa polskiego oraz prawa obowiązującego w Unii Europejskiej.
5. Wszystkie ceny i informacje handlowe znajdujące się w niniejszym Serwisie Suszy mają jedynie charakter
informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
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§8
WYMAGANIA TECHNICZNE I KORZYSTANIE Z SERWISU SUSZY
1. Do prawidłowego działania Serwisu Suszy na urządzeniu Użytkownika niezbędne jest zapewnienie
we własnym zakresie łącza telekomunikacyjnego - dostępu do Internetu, sprzętu oraz oprogramowania
spełniającego minimalne wymagania techniczne określane każdorazowo na stronie Serwisu Suszy esusza.pl.
2. Do rejestracji Użytkownika wymagane jest konto poczty elektronicznej (adres email), które musi należeć do
użytkownika rejestrującego się w Serwisie Suszy. W celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu Suszy,
komputer Użytkownika musi mieć włączoną opcję obsługi plików typu "cookie" oraz włączoną obsługę
JavaScript.
3. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług udostępnionych w Serwisie oraz opuścić
strony Administratora Serwisu Suszy.
4. Dla Licencjobiorcy pobierającego Usługi Serwisu Suszy w ramach określonej Licencji Administrator może
wprowadzić obowiązek uwierzytelnia się za pomocą unikalnego identyfikatora oraz hasła lub w inny sposób
określony Licencją.

§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.02.2020 roku.
Integralną część Regulaminu stanowi Polityka prywatności.
Regulamin jest dostępny w stopce strony esusza.pl w zakładce regulamin Serwisu Suszy.
Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez
konieczności uzasadniania przyczyny ani powiadamiania o tym Użytkowników w tym także Licencjobiorców.
W tym przypadku nowy Regulamin obowiązuje od momentu jego publikacji w Serwisie Suszy, chyba że został
w nim określony inny termin wejścia w życie nowego Regulaminu.
Administrator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeśli wynikać one będą
z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa.
Brak akceptacji nowego lub zmienionego Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczny z jego rezygnacją
z korzystania Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu Suszy.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z tytułu niepoprawnych informacji
zamieszczonych w Serwisie Suszy. Odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści jest wyłączona.
Użytkownik korzystający z Serwisu Suszy oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego
warunki.
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