
Regulamin zamieszczania artykułów na portalu obywatelskim wLubelskim.pl

I. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „regulaminem”, określa zasady zamieszczania przez osoby
zainteresowane  artykułów  na  portalu  obywatelskim  wLubelskim.pl,  znajdującym  się  pod
adresem: www.wlubelskim.pl, zwanym dalej „portalem”.

2. Wydawcą  portalu  jest  Fundacja  Rozwoju  Gospodarki  i  Innowacji   im.  Eugeniusza
Kwiatkowskiego z siedzibą w Lublinie przy ul. Lubomelska 1-3, zwana dalej „wydawcą”.

3. Autorami  artykułów  mogą  być  osoby  pełnoletnie,  mające  pełną  zdolność  do  czynności
prawnych. 

II. Tematyka artykułów.

W portalu mogą być zamieszczane artykuły o tematyce odnoszącej się do sytuacji  społeczno -
ekonomicznej w województwie lubelskim oraz w kraju.

III. Zamieszczanie artykułów na portalu.

1. Autorzy artykułów przekazują materiał na artykuł nieodpłatnie.

2. Materiał może zawierać komponenty: tekstowy, grafczny (zdjęcia, znaki grafczne, schematy,
itp.) oraz audiowizualny.

3. Komponent tekstowy materiału musi zostać przekazany w jednym z edytowalnych formatów
tekstowych takich jak: .txt, .rt, .doc i nie może obejmować więcej niż 10 000 znaków.

4. Komponent  grafczny  materiału  może  zawierać  najwyżej  trzy  elementy  i  musi  zostać
przekazany w formacie .jpg.

5. Komponent  audiowizualny  materiału  może  zawierać  najwyżej  dwa  elementy  o  łącznej
objętości  nieprzekraczającej  30  MB i  musi  zostać  przekazany w jednym z  formatów:  .avi
(standardowy kodek Windows), .mp3 (pliki dźwiękowe), .fv (flmy w formacie fash video).

6. Materiał należy przekazać drogą elektroniczną na adres: redakcja@wlubelskim.pl

7. W przypadku gdy materiał obejmuje także komponent grafczny, powinien być on przekazany
oddzielnie,  przy czym w komponencie tekstowym należy zaznaczyć miejsce zamieszczenia
poszczególnych  elementów  komponentu  grafcznego,  np.  fotografi  poprzez  umieszczenie
zapisu: /Fot. 1/.

8. Przesłany materiał powinien zawierać:

1) oznaczenie autora artykułu – imię i nazwisko;

2) krótką  (2-3  zdaniową) informacje  o  autorze,  którą  wydawca zamieści  na  portalu  pod
artykułem;
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3) adres kontaktowy poczty elektronicznej - w celu poinformowania o akceptacji materiału
na artykuł;

4) adres zamieszkania i PESEL – wyłącznie dla potrzeb wydawcy;

5) oświadczenie autora o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o którym 
mowa w część VI pkt 2 regulaminu.

9. Artykuły publikowane są na portalu po uzyskaniu akceptacji wydawcy.

10. Informacja  o  akceptacji  artykułu  przez  wydawcę  zostanie  przesłana  na  adres  poczty
elektronicznej wskazany przez autora. 

11. Brak akceptacji jest ostateczny i nie podlega zaskarżeniu.

12. Wydawca  zastrzega  sobie  prawo  żądania  od  autora  okazania  do  wglądu  dokumentu
potwierdzającego jego tożsamość, celem weryfkacji jego danych osobowych przekazanych
drogą elektroniczną.  W przypadku skorzystania przez wydawcę z takiego prawa, odmowa
autora  okazania  dokumentu,  o  którym  mowa  w  zdaniu  poprzedzającym,  skutkuje
nieopublikowaniem artykułu na portalu.

1. Wydawca  zastrzega  sobie  prawo  przeredagowania  artykułu,  w  tym  dokonania  korekty
językowej itp.

2. Publikacja artykułu następuje do 5 dni od dnia jego akceptacji. 

3. Artykuł będzie publikowany na portalu na czas nieokreślony, chyba że autor określi krótszy
okres jego publikacji albo zwróci się o jego usunięcie.

4. Artykuł będzie publikowany pod imieniem i nazwiskiem autora przesyłającego materiał na
artykuł.  Na  prośbę  autora  artykuł  może  być  opublikowany  pod  wskazanym  przez  niego
pseudonimem.

5. Materiał na artykuł nie może zawierać treści sprzecznych z prawem, naruszających prawa i
dobra osobiste osób trzecich, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej,
czy  też  propagujących  przemoc,  jak  również  treści  pornografcznych  czy  uznanych
powszechnie za naganne moralnie i społecznie niewłaściwe oraz nie mogą odwoływać się do
takich treści   w sposób bezpośredni lub pośredni.

IV. Reklamacje.

1. Reklamacje dotyczące sposobu publikowania artykułu w zakresie treści i formy autor może
zgłaszać do wydawcy na adres poczty elektronicznej: redakcja@wlubelskim.pl.

2. Reklamacja musi wskazywać wykryte wady w sposobie publikacji artykułu.

3. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, wydawca, po konsultacjach z autorem, jest zobowiązany
usunąć wady.



V. Odpowiedzialność.

1. Wydawca  nie  ponosi  odpowiedzialności  wobec  osób  trzecich  za  treść  publikowanego
artykułu  oraz  zawartość  stron  internetowych,  do  których  są  zamieszczone  odwołania
w opublikowanym materiale.

2. Autor jest zobowiązany do poinformowania wydawcy o ewentualnym zdezaktualizowaniu się
informacji zawartych w nadesłanym materiale.

3. Autor  jest  zobowiązany  do  naprawienia  wszelkich  szkód powstałych po stronie  wydawcy
w  związku  z  treścią  publikowanego  materiału  oraz  zawartością  stron  internetowych,  do
których są zamieszczone odwołania w publikowanym materiale, w tym również do pokrycia
niezbędnych  kosztów  postępowań  spornych,  wpisów  sądowych,  kosztów  zastępstwa
procesowego i  innych uzasadnionych wydatków wydawcy w związku z  roszczeniami osób
trzecich.

4. Autor jest odpowiedzialny za zapewnienie, że przysługują mu, niepodzielnie i bez ograniczeń,
prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa do wizerunków oraz wszelkie inne prawa własności
intelektualnej w stosunku do materiału przekazanego przez niego.

5. Wyżej  wymienione  prawa  nie  mogą  naruszać  praw  osób  trzecich  ani  zawierać  treści
niezgodnych  z  obowiązującym  prawem.  Z  powyższego  tytułu  autor  przyjmuje  pełną
i wyłączną odpowiedzialność.

6. Wydawca  zobowiązuje  się  do  wykorzystywania  materiału  wyłącznie  na  portalu  i  nie
otrzymuje prawa do sprzedaży, czy udostępniania materiału osobom trzecim.

VI. Przetwarzanie danych osobowych autora.

1. Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)
2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fzycznych  w  związku  z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej
„rozporządzeniem RODO”, wydawca informuję, że:

2) Administratorem danych osobowych  jest   Fundacja  Rozwoju  Gospodarki  i  Innowacji   im.
Eugeniusza  Kwiatkowskiego  z  siedzibą  w  Lublinie  przy  ul.  Lubomelskiej  1  -3,  e  –  mail:
redakcja@wlubelskim.pl;

3) dane osobowe autora będę przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia publikacji artykułu
autora na portalu;

4) dane osobowe autora są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO;

5) podane przez autora dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza tymi,
którzy posiadają odpowiednią podstawę prawną;

6) dane osobowe autora będą przechowywane przez okres publikacji  artykułu na portalu na
warunkach opisanych w regulaminie;



7) autor  posiada  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  i  ich  sprostowania,  usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;

8) autor posiada prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym
momencie  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na
podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9) autor  ma  prawo  wniesienia  skargi  do  GIODO,  gdy  uzna,  iż  przetwarzanie  jego  danych
osobowych narusza przepisy prawa;

10) podanie  przez  autora  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  ale  niezbędne  w  celu
umożliwienia publikacji artykułu autora na portalu na warunkach opisanych w regulaminie.
Konsekwencją  niepodania  danych  osobowych  będzie  nieopublikowanie  artykułu  na
warunkach opisanych  w regulaminie.

11) Administrator  dołoży  należytej  staranności  w  celu  odpowiedniego  zabezpieczenia
przekazanych  danych  osobowych,  a  w  szczególności  przed  ich  udostępnieniem  osobom
nieupoważnionym.

2. Autor złoży oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  na  zasadach  określonych
w regulaminie”.

3. Niezamieszczenie  przez  autora  oświadczenia,  o  którym  mowa  w  ust.  2,  skutkuje
nieopublikowaniem materiału na portalu.

VII. Postanowienia końcowe. 

1. Przekazanie  materiału  przez  autora  wydawcy  jest  jednoznaczne  z  zapoznaniem  się
z regulaminem i akceptacją jego postanowień.

2. Wydawca ma prawo zmiany regulaminu w każdym czasie.  Zmieniony regulamin staje  się
wiążący z chwilą opublikowania go na portalu.


