Regulamin korzystania z Systemu Uwierzytelniania Biblioteki Narodowej

§ 1 Definicje
1) Administrator – Biblioteka Narodowa w Warszawie (kod pocztowy: 02-086)
przy al. Niepodległości 213, wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr RIK 31/92, posługująca się nr NIP 526-16-67-036, Regon
000275955.
2) System (System Uwierzytelniania) – System służący do uwierzytelniania w wybranych e-usługach i
systemach Biblioteki Narodowej
3) Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z Systemu.
4) Repozytorium (Repozytorium Cyfrowe Biblioteki Narodowej) – infrastruktura informatyczna, na
którą składają się zasoby sprzętowe i oprogramowanie, umożliwiająca gromadzenie, zarządzanie
i długotrwałą archiwizację Publikacji Cyfrowych, podlegających udostępnianiu w zakresie
zezwalanym przez obowiązujące prawo będący również podstawą działania e-usług.
5) E-ISBN – e-usługa i system ją realizujący służące do przydzielania numerów ISBN zgodnie z normą
norma PN-ISO 2108 wydawcom mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez
Zespół Zadaniowy do spraw znormalizowanych numerów wydawnictw ISBN i ISMN działający w
Bibliotece Narodowej w Warszawie
6) PDB (Polona dla Bibliotek) – e-usługa Polona w chmurze dla Bibliotek, umożliwiająca przekazywanie
do centralnego repozytorium cyfrowego zarówno obiektów digitalizowanych, jak i będących w
posiadaniu bibliotek plików przechowywanych na nośnikach fizycznych o niskiej trwałości co pozwala
na ich profesjonalnie archiwizowane w Bibliotece Narodowej i udostępniane w bibliotece cyfrowej
Polona
7) Użytkownik – osoba fizyczna, która założyła Konto Użytkownika w Systemie.
8) Rejestracja - założenie Konta Użytkownika poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
9) Konto Użytkownika – zbiór zasobów i uprawnień przypisanych do Użytkownika w Systemie.

§ 2 Postanowienia ogólne
1. Biblioteka Narodowa udostępnia System w celu uwierzytelniania w wybranych systemach Biblioteki
Narodowej przez zarejestrowanych Użytkowników. System pozwala na używanie w tych systemach
jednego konta i płynne przechodzenie między nimi bez konieczności powtórnego logowania.
2. Rejestracja w Systemie jest nieodpłatna.
§ 3 Korzystanie z Systemu Uwierzytelnienia
1. W celu skorzystania z Systemu konieczna jest Rejestracja w Systemie (nie dotyczy użytkowników
posiadających wcześniej konta w Repozytorium lub e-ISBN)
2. W czasie rejestracji należy podać prawidłowy adres email oraz hasło, które musi mieć co najmniej 8
znaków w tym co najmniej jedną literę wielką, jedną literę małą, jedną cyfrę i jeden znak specjalny
oraz zaakceptować niniejszy Regulamin i Politykę prywatności. Na podany adres email przy rejestracji
System wysyła wiadomość z linkiem, którego należy użyć w celu aktywacji konta.
3. Przez uwierzytelnienie w Systemie Użytkownik uzyskuje dostęp do systemów i e-usług Biblioteki
Narodowej: e-ISBN, PDB, Repozytorium. Korzystanie z tych systemów wymaga niezależnej rejestracji.
4. Użytkownik Systemie ponosi odpowiedzialność za podanie prawidłowych danych w czasie rejestracji
i korzystania z Systemie.
5. Administratorowi Systemie przysługuje prawo zablokowania Konta Użytkownika jeśli Użytkownik nie
przestrzega Regulaminu lub na życzenia Użytkownika.
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6. Usunięcie konta użytkownika następuje po okresie karencji zgodnym z Polityką Prywatności.

§ 4 Obowiązki użytkownika Systemu Uwierzytelniania
1. Poprzez Rejestrację w Systemie Użytkownik zobowiązuje się do:
a) przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu, używania udostępnionych usług
i narzędzi dostępnych w Systemie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,
b) stosowania technik i urządzeń niezakłócających prac infrastruktury informatycznej,
c) użytkownik może korzystać tylko i wyłącznie z własnego konta, zabronione jest
udostepnienie danych do logowania innym użytkownikom,
d) niepodejmowania innych działań niezgodnych z przeznaczeniem Systemie.

§ 5 Zawieszenie i dezaktywacja konta
1. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, iż Użytkownik narusza postanowienia
Regulaminu, Administrator może zablokować Konto Użytkownika. Administrator odblokuje Konto po
zrealizowaniu przez Użytkownika działań wskazanych przez Administratora.
§ 6 Wyłączenie odpowiedzialności
1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, wyłączona zostaje
odpowiedzialność Biblioteki Narodowej za jakiekolwiek szkody na mieniu Użytkownika lub
Beneficjenta wynikłe lub związane z korzystaniem z Repozytorium. Wyłączona zostaje
odpowiedzialność Biblioteki Narodowej w stosunku do Użytkownika lub Beneficjenta w szczególności
z tytułu braku, ograniczenia lub jakości dostępu do Systemu Uwierzytelniania;

§ 7 Zmiany w Regulaminie
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w formie elektronicznej na stronie Systemu w ekranie rejestracji.
2. Biblioteka Narodowa zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
3. O wszelkich zmianach Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną.

§ 8 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny
właściwy dla siedziby Biblioteki Narodowej.
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