Załącznik nr 10
do Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług
na stronach Marpol
Szczegółowy Regulamin - usługa ftp.marpol.pl
§ 1 Postanowienia Ogólne
1. Niniejszy Szczegółowy Regulamin Usługi ftp.marpol.pl (Dalej: „Szczegółowy Regulamin usługi
ftp.marpol.pl”) stanowi załącznik numer 11 do Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług na stronach
Marpol (Dalej: Ogólny Regulamin), którego pełna i aktualna treść znajduje się pod adresem:
https://marpol.pl/rodo. Pojęcia użyte w niniejszym Szczegółowym Regulaminie, a nie zdefiniowane w
słowniczku definicji określonym w § 2 ust. 1 niniejszego Szczegółowego Regulaminu w pierwszej kolejności
rozumieć tak jak przyjęto to w Ogólnym Regulaminie lub w jego załącznikach, a gdyby w Ogólnym
Regulaminie lub w jego załącznikach nie przewidziano odpowiedniej definicji, należy w pierwszej
kolejności odwołać się do znaczenia przyjętego w przepisach obowiązującego prawa, a następnie do
znaczenia zwyczajowego.
2. Niniejszy Szczegółowy Regulamin obowiązuje począwszy od dnia 25 maj 2018, aż do odwołania.
3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Szczegółowym Regulaminie
zastosowanie mają
postanowienia Ogólnego Regulaminu i jego załączników, w tym Ogólnej Polityki Prywatności, Polityki
Cookies, Ogólnej Klauzuli Informacyjnej. Treść tych dokumentów znajduje się pod adresem:
https://marpol.pl/rodo.
4. Niniejszy Szczegółowy Regulamin dot. Usługi ftp.marpol.pl oraz określa warunki i sposoby świadczenia
Usługi ftp.marpol.pl oraz warunki i sposoby korzystania z tej Usługi, w tym:
a) podstawowe pojęcia przyjęte na potrzeby niniejszego Szczegółowego Regulaminu Usługi
ftp.marpol.pl
b) dane adresowe i kontaktowe dotyczące Usługodawcy świadczącego Usługę pod adresem
internetowym: ftp.marpol.pl,
c) podstawowe informacje dot. korzystania z usługi ftp.marpol.pl, w tym:
- przeznaczenie i funkcjonalność usługi ftp.marpol.pl,
- chwilę rozpoczęcia i zakończenia świadczenia Usługi,
d) zasady rezygnacji z Usługi ftp.marpol.pl,
e) zasady zmiany przez Usługodawcę warunków i sposobu świadczenia Usługi ftp.marpol.pl,
f) tryb składania reklamacji i sposób ich rozpatrywania,
g) informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych,
h) inne postanowienia.
5.
Przed rozpoczęciem korzystania z usługi ftp.marpol.pl należy zapoznać się z postanowieniami niniejszego
Szczegółowego Regulaminu, Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług oraz jego załącznikami, w tym
Ogólną Polityką Prywatności, Ogólną Polityką Cookies, Ogólną Klauzulą Informacyjną - treść dostępna pod
adresem: https://marpol.pl/rodo. Obowiązek spoczywa na Użytkowniku, przy czym jeśli za Użytkownika
działają inne osoby to obowiązek spoczywa na tych osobach, które będą korzystać z Usługi ftp.marpo.pl
w imieniu lub na rzecz Użytkownika. Postanowienia § 1 ust. 2 Ogólnego Regulaminu stosuje się
odpowiednio. Przyjmuje się, że Użytkownik zaakceptował postanowienia niniejszego Szczegółowego
Regulaminu, Ogólnego Regulaminu oraz jego załączników, w tym, Ogólnej Polityki Prywatności, Ogólnej
Polityki Cookies, Ogólnej Klauzuli Informacyjnej jeżeli rozpoczął korzystanie z Usługi.
6.
Usługa ftp.marpol.pl świadczona jest na rzecz Użytkowników niebędących Konsumentami w związku z
realizacją stosunku prawnego łączącego Marpol z Użytkownikiem lub Pracodawcą / Współpracownikiem
Użytkownika. Usługa ftp.marpol.pl służy w szczególności do umożliwienia Kontrahentom Marpol
przekazania Marpol dokumentów niezbędnych do realizacji przez Marpol stosunku prawnego będącego
przyczyną
udostępnienia
Usługi
ftp.marpol.pl
Użytkownikowi,
w tym w szczególności przekazania przez Użytkowników plików niezbędnych do realizacji przez Marpol
projektów.
7.
Korzystanie z dostępu do Usługi ftp..marpol.pl nie wiąże się z żadnymi opłatami na rzecz Usługodawcy,

8.

przy czym brak odpłatności za skorzystanie z usługi ftp.marpol.pl nie ma wpływu na treść i zobowiązania
wynikające z stosunku prawnego, który jest podstawą do udostępnienia Użytkownikowi dostępu do usługi
ftp.marpol.pl.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za koszty dostępu do sieci Internet przez Użytkownika, w tym
koszty tzw. transferu danych. W celu ustalenia ww. kosztów Użytkownik powinien skontaktować się z
dostawcą Usługi dostępu do sieci Internet.
§ 2 Definicje

1. Definicje:
b) Usługodawca oznacza Marpol - pełne dane, w tym także adresowe oraz kontaktowe znajdują się
w załączniku numer 4 do Ogólnego Regulaminu.
c) Użytkownik Strony Internetowej oznacza Użytkownika w rozumieniu Ogólnego Regulaminu tj.
każdą osobę, która uzyskuje dostęp do Strony Internetowej marpol.pl, niezależnie od tego czy
został udostępniony jej dostęp do Zasobu FTP.
d) Użytkownik Usługi oznacza Użytkownika w rozumieniu Ogólnego Regulaminu, któremu Marpol
Udostępnił Usługę lub korzysta on z Usługi ftp.marpol.pl świadczonej drogą elektroniczną przez
Usługodawcę.
e) Konsument oznacza Konsumenta w rozumieniu Ogólnego Regulaminu.
f) Szczegółowy Regulamin oznacza niniejszy Szczegółowy Regulamin Usługi ftp.marpol.pl.
g) Udostępnianie Usługi oznacza umożliwienie Użytkownikowi gromadzenia plików w Zasobie ftp
poprzez, nadanie i udostępnienie Użytkownikowi loginu oraz hasła do logowania do Usługi i w
konsekwencji dostępu do Zasobu FTP.
h) Strona Internetowa oznacza stronę internetową prowadzoną przez Usługodawcę i dostępna w
sieci Internet pod adresem: marpol.pl.
i) Usługa oznacza usługę ftp.marpol.pl.
j) Zasób FTP oznacza przestrzeń dyskową udostępnioną przez Marpol pozwalającą Użytkownikowi
na umieszczenie w niej plików.
§ 3 Dane kontaktowe i sposób kontaktu
1. Użytkownik ma możliwość kontaktu z Usługodawcą, za pośrednictwem wskazanych niżej danych
kontaktowych:
a. Adres Usługodawcy: 16-001 Kleosin, Ignatki 40/1,
b. Adres e-mail Usługodawcy: sekretariat@marpol.pl,
c. Telefon: 85 74 74 397.
2. Użytkownik może telefonicznie kontaktować się z Usługodawcą, od poniedziałku do piątku, w godzinach
8:00 - 16:00, za wyjątkiem dni wolnych od pracy lub innych dni wskazanych przez Usługodawcę jako wolne
na stronie internetowej: https://marpol.pl/aktualnosci/.
3. Użytkownik może również zgłosić się do siedziby Usługodawcy celem osobistego kontaktu od poniedziałku
do piątku, w godzinach 8:00 – 16:00, za wyjątkiem dni wolnych od pracy lub innych dni wskazanych przez
Usługodawcę jako wolne na stronie internetowej: https://marpol.pl/aktualnosci/.
§ 4 Wymagania techniczne Strona Internetowa
1. Do korzystania ze Strony Internetowej stosuje się postanowienia Ogólnego Regulaminu. tj. w
szczególności § 4 i 5 Ogólnego Regulaminu.
2. Do korzystania z Usługi Użytkownik musi posiadać:
a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet,
b) aplikację pozwalająca na dostęp do Uslugi FTP tj. tzw. Klienta FTP z obsługą protokołu SSL,
c) urządzenie niezbędne do odtwarzania dźwięku tj. głośnik lub słuchawki,
d) dostęp do Internetu o szybkości Transferu: 2048 kbps.

§ 5 Warunki użytkowania

1. Do określenia zakresu odpowiedzialności Usługodawcy stosuje się § 8 ust. 2 Ogólnego Regulaminu.
2. Rozpoczęcie i zakończenie korzystania ze Strony Internetowej następuje na zasadach określonych w § 2
Ogólnego Regulaminu.
3. Marpol nadaje Użytkownikowi login i hasło do Zasobu FTP, jeśli jest to potrzebne do realizacji przez
Marpol stosunku prawnego, w tym w szczególności dot. przygotowania projektu przez Marpol.
Użytkownik zostanie powiadomiony o powyższym przez Marpol. Właściwa forma powiadomienia będzie
wynikać z stosunku prawnego, będącego podstawą udostępnienia Użytkownikowi Usługi, a gdyby z niego
nie wynikała to będzie chodzić o powiadomienie: drogą mailową lub drogą telefoniczną lub za
pośrednictwem faksu lub innego tożsamego dla ww. środka komunikacji.
4. Rozpoczęcie korzystania z Usługi następuje z chwilą użycia przez Użytkownika nadanego mu loginu i hasła
oraz zalogowanie się do Usługi w wyniku czego następuje przesłanie żądania do serwera oraz odpowiedź
od serwera z zawartością Udostępnionego Zasobu FTP. Zakończenie korzystania z Usługi następuje
poprzez zakończenie użytkowania przez Użytkownika z Udostępnionego Zasobu FTP tj. wylogowanie z
Usługi.
Jednocześnie z udostępnieniem Użytkownikowi Loginu i Hasła jest Użytkownikowi udostępniany jest:
- niniejszy Szczegółowy Regulamin,
- treść Komunikatu dot. korzystania ze Stron Internetowych i Usług Usługodawcy,
- treść Ogólnego Regulaminu i jego załączników, w tym Ogólnej Polityki Prywatności, Polityki Cookies,
Ogólnej Klauzuli Informacyjnej lub informacja gdzie Użytkownik może zapoznać się z ww. dokumentami.
Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Usługi zobowiązany jest zapoznać się z dokumentacją dot.
Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną oraz przetwarzania danych osobowych.
5. Użytkownikowi przysługuje prawo do zakończenia korzystania Usługi lub Strony Internetowej w każdym
czasie, co nie będzie jednak miało wpływu na stosunek prawny będący przyczyną udostępnienia
Użytkownikowi Zasobu.
6. Użytkownik może korzystać z Zasobu FTP jedynie w zakresie, jaki jest niezbędny do realizacji stosunku
prawnego przez Marpol, będącego przyczyną udzielenia Użytkownikowi dostępu do Zasobu FTP.
Użytkownik nie może przechowywać w Zasobie FTP zawartości, która nie jest potrzebna Marpol do
realizacji ww. stosunku prawnego.
7. Użytkownik ma świadomość tego, iż obowiązek stosowania przez niego zapisów Ogólnego Regulaminu i
jego załączników dotyczy zwłaszcza postanowień § 5 ust. 2 Ogólnego Regulaminu.
8. Użytkownik nie powinien udostępniać loginu lub hasła osobom nieupoważnionym, jak również pozwalać
takim osobom korzystać z Zasobu FTP.
9. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z udostępnienia osobom innym niż Użytkownik
danych do logowania, w tym loginu lub hasła.
10. Marpol nie ponosi odpowiedzialności za pliki przechowywane przez Użytkownika w Zasobie FTP, w tym za
ich uszkodzenie spowodowane awarią Usługi. Użytkownik powinien wykonać kopie plików
przechowywanych na Zasobie FTP oraz przechowywać ją na nośniku.
11. Marpol zastrzega, iż w każdym czasie ma prawo do wyłączenia prawa Użytkownika do korzystania z Usługi,
w szczególności gdy odpadł cel Udostępnienia Usługi Użytkownikowi, a co może mieć miejsce w związku
z zakończeniem stosunku prawnego, przy czym w takim wypadku Marpol uprzedzi Użytkownika na 14 dni
przed wyłączeniem Użytkownikowi dostępu do Usługi. Właściwa forma powiadomienia będzie wynikać z
stosunku prawnego, będącego podstawą udostępnienia Użytkownikowi Usługi, a gdyby z niego nie
wynikała to będzie chodzić o powiadomienie: drogą mailową lub drogą telefoniczną lub za pośrednictwem
faksu lub innego tożsamego dla ww. środka komunikacji.

§ 6 Reklamacje i udzielanie informacji
1. Postępowanie reklamacyjne, jak również warunki udzielania informacji uregulowano w § 6 Ogólnego
Regulaminu.

§ 7 Dane osobowe
1. Podczas korzystania ze Strony Internetowej lub Usługi dochodzi do przetwarzania danych osobowych
Użytkownika, o ile Użytkownik jest osobą fizyczną. Jeśli Użytkownik nie jest osobą fizyczną to podczas
korzystania ze Strony Internetowej lub Usługi może dochodzić do przetwarzania danych osobowych osób
fizycznych działających w imieniu lub na rzecz Użytkownika.
2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca tj. Marpol.
3. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w załączniku numer 1 do Ogólnego
Regulaminu tj. Ogólnej Polityki Prywatności, załącznika numer 2 do Ogólnego Regulaminu tj. Polityce
Cookies, załączniku numer 5 do Ogólnego Regulaminu tj. Ogólnej Klauzuli Informacyjnej.

§ 8 Prawa autorskie i poufność
1. Użytkownik wrzucając pliki do Zasobu FTP jest świadom tego, iż będą one wykorzystane przez Marpol w
celu związanym z stosunkiem prawnym, którego Marpol jest stroną i który stanowi przyczynę
udostępnienia Użytkownikowi Zasobu FTP.
2. W braku odrębnych regulaminów regulujących zasady korzystania przez Użytkownika z treści
znajdujących się w Usłudze przyjąć należy, iż Usługodawca udzielił Użytkownikowi bezpłatnej, światowej,
niewyłącznej, odwoływalnej, ograniczonej, na czas nieokreślony na następujących polach eksploatacji:
a) Utrwalanie i zwielokrotnianie utworu, w tym wytarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu,
w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) niepubliczne odtwarzanie,
c) niepubliczne wyświetlanie,
d) wprowadzanie do pamięci Komputera lub innego urządzenia o podobnej funkcjonalności.
3. Użytkownik zobowiązuje się, że zarówno on, jak i osoby przez niego zatrudnione, w tym również na
podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innych umów prawa cywilnego, nie będą ujawniać
informacji dotyczących działalności Usługodawcy, informacji, które mogłyby być uznane za poufne, ani
informacji związanych z przedmiotem niniejszej Umowy, jak również ze sposobem jej wykonywania, w
okresie obowiązywania niniejszej Umowy ani po jej rozwiązaniu, bez uprzedniej zgody Usługodawcy,
wyrażonej na piśmie. Nie stanowi naruszenia poufności przekazywanie danych wymienionych w ust. 1
osobom i podmiotom współpracującym z Użytkownikiem w zakresie niezbędnym do realizacji umowy o
Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną. Ustala się, iż nie będzie uważane za niedozwolone podanie do
publicznej wiadomości informacji, których upublicznienie wymagane jest na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, orzeczenia sądowego lub decyzji administracyjnej. Za naruszenie nie uznaje się danych
ujawnionych przez Usługodawcę do wiadomości publicznej. Użytkownik zobowiązuje się do
nieudostępniania dokumentacji osobom trzecim bez zgody Usługodawcy. Użytkownik zobowiąże
wszystkie podmioty lub osoby włączone w realizację niniejszej umowy do przestrzegania poufności
wymaganej przez Usługodawcę.
§ 9 Postanowienia końcowe

1. W zakresie wprowadzania zmian w niniejszym Szczegółowym Regulaminie zastosowanie mają
postanowienia zawarte w § 8 ust. 1 Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług.

