
Regulamin użytkownika platformy wspomagającej powrót do pełnego uczestnictwa
w życiu społecznym osób z implantami ślimakowymi

1. Użytkownik  platformy  przystępuje  dobrowolnie  do  programu  wspomagającego  powrót  do
pełnego uczestnictwa w życiu społecznym osób z implantami ślimakowymi prowadzonego przez
Uniwersytet w Białymstoku. 

2. Użytkownik nie będzie udostępniał swojego konta innym osobom. 
3. Platforma będzie służyć użytkownikowi do wspomagania jego powrotu do pełnego uczestnictwa

w życiu społecznym osób z  implantami  ślimakowymi  oraz do dobrowolnego uczestnictwa w
projektach naukowych prowadzonych przez UwB.

4. Materiały umieszczone na platformie są własnością Uniwersytetu i nie mogą być kopiowane,
powielane oraz przekazywane innym podmiotom bez zgody Uniwersytetu.

Informacja o ochronie danych użytkowników platformy wspomagającej powrót do
pełnego uczestnictwa w życiu społecznym osób z implantami ślimakowymi

1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet w Białymstoku, ul. Świerkowa 20 B, 15-
328 Białystok. 

2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, odpowiadającego za prawidłowość
przetwarzania  danych  osobowych,  z  którym  można  skontaktować  się  za  pośrednictwem
adresu e-mail: iod@uwb.edu.pl. 

3. Dane osobowe umieszczane na formularzu rejestracyjnym przetwarzane będą w celu nadania
użytkownikowi  zaszyfrowanego  numeru  identyfikacyjnego,  założenia  konta  użytkownika
niezbędnego do korzystania z funkcjonalności platformy oraz do kontaktów z użytkownikiem
platformy w celu ułatwienia  powrotu do pełnego uczestnictwa w życiu  społecznym osób z
implantami  ślimakowymi.  Podane  dane  będą  przetwarzane  również  do  celów  badań
naukowych. 

4. Dane  osobowe  podane  w  formularzu  będą  przechowywane  w  jednym  egzemplarzu  i
zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych. 

5. Po podpisaniu formularza rejestracyjnego użytkownik  otrzyma numer identyfikacyjny,  login
oraz hasło dostępu do systemu platformy. 

6. W systemie elektronicznym platformy przechowywane i przetwarzane będą jedynie numery
identyfikacyjne  użytkowników  platformy  oraz  zarejestrowana  działalność  użytkowników  na
platformie.  Dane te  będą przetwarzane  w celu  umożliwienia  korzystania  z  funkcjonalności
zapewnionych przez platformę. 

7. Dane obejmujące imię i nazwisko, datę urodzenia oraz e-mail będą przetwarzane na podstawie
art. 6 ust. 1 lit b RODO - są niezbędne do wykonania umowy na świadczenie usługi. 

8. Dane kontaktowe są opcjonalne i przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
9. Dane o stanie zdrowia będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 9 ust. 2 lit a RODO) oraz w

celach naukowych, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. j RODO. Użytkownik ma prawo dostępu do
treści  swoich  danych,  prawo  do  ich  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,
przenoszalności  danych  oraz  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania,  a  w  przypadku
danych  przetwarzanych  na  podstawie  zgody  również  prawo  do  odwołania  zgody  na  ich
przetwarzanie, z zastrzeżeniem, że w przypadku odwołania zgody na przetwarzanie danych o
stanie zdrowia nie będzie możliwe dalsze korzystanie z funkcjonalności platformy, a dostęp do
konta użytkownika zostanie zablokowany. 

10. Ilekroć  zaistnieje  okoliczność,  że  przetwarzanie  naruszy  przepisy  obowiązującego  prawa
zainteresowany posiada uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

11. Dane  znajdujące  się  w  systemie  elektronicznym  platformy  mogą  zostać  przekazane
podmiotom świadczącym usługi informatyczne na rzecz Uniwersytetu w Białymstoku.

12. Dane  osobowe  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany,  w  tym  nie  będą
poddawane profilowaniu (motyw 71 i art. 22 RODO). 

Regulamin usługi świadczonej drogą elektroniczną

1. Konto na platformie zakłada użytkownikowi usługodawca po wypełnieniu przez użytkownika
formularza rejestracyjnego. 
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2. W  momencie  założenia  konta  użytkownika  zostaje  zawarta  pomiędzy  użytkownikiem  a
usługodawcą  umowa  o  prowadzenie  konta  na  platformie  na  zasadach  określonych  w
niniejszym regulaminie.

3. Założenie  i  korzystanie  z  konta  użytkownika  jest  nieodpłatne  i  dobrowolne,  jednak  jest
warunkiem korzystania z platformy. 

4. Aby korzystać z konta użytkownika należy posiadać urządzenie (np. komputer, tablet, telefon
komórkowy) z dostępem do sieci Internet i aktywną przeglądarką internetową, a także podane
przez usługodawcę dane dostępowe (login i hasło). 

5. Użytkownik  ma  zakaz  dostarczania  na  platformę  jakichkolwiek  treści  o  charakterze
bezprawnym. 

6. Umowa o prowadzenie konta na platformie zostaje zawarta na czas nieokreślony. 
7. Użytkownik  może  w  każdej  chwili  zrezygnować  z  korzystania  z  platformy  bez  podawania

przyczyny  i  ponoszenia  jakichkolwiek  kosztów.  W tym celu  użytkownik  powinien  wypełnić
formularz rezygnacji z obecności na platformie. Rezygnacja będzie skutkować niezwłocznym
usunięciem konta użytkownika oraz rozwiązaniem umowy w tym zakresie.  Usunięcie konta
użytkownika skutkuje brakiem możliwości korzystania z platformy.

8. Reklamacje  dotyczące  konta  należy  zgłaszać  usługodawcy poprzez  wypełnienie  formularza
reklamacyjnego. 

9. Usługodawca  ustosunkuje  się  do  reklamacji  w  terminie  14  dni  od  otrzymania  zgłoszenia
reklamacyjnego. 

Informacja o wykorzystaniu danych gromadzonych na platformie w badaniach
naukowych

1. Użytkownik  platformy  przystępuje  dobrowolnie  do  programu  wspomagającego  powrót  do
pełnego  uczestnictwa  w życiu  społecznym osób  z  implantami  ślimakowymi  prowadzonego
przez Uniwersytet w Białymstoku. 

2. Dane znajdujące się w systemie elektronicznym platformy nie obejmują imienia i nazwiska, a
jedynie  identyfikator  Zarejestrowana na  platformie  elektronicznej  aktywność  użytkowników
jest własnością Uniwersytetu i będzie mogła być wykorzystywana w badaniach naukowych. 

3. Osoby które nie mają wszczepionych implantów ślimakowych i które będą chciały uczestniczyć
w  badaniach  naukowych  prowadzonych  przez  Uniwersytet  zostaną  zarejestrowane  jako
użytkownicy platformy. 

4. Uniwersytet deklaruje, że nie jest znany jakikolwiek negatywny wpływ na zdrowie programu
wspomagającego  powrót  do  pełnego uczestnictwa  w życiu  społecznym osób z  implantami
ślimakowymi realizowanego poprzez platformę internetową. 

Formularz rezygnacji z uczestnictwa w platformie wspomagającej powrót
do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym osób z implantami ślimakowymi

Imię
Nazwisko
opis przyczyny rezygnacji (opcjonalne)

Rezygnuję z uczestnictwa na platformie (podpis)

Formularz reklamacji

treść reklamacji:
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