
Regulamin użytkownika Portali Internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Zachodniopomorskiego 
 
A. Definicje 
 
1. Regulamin 
Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną na rzecz
Użytkowników Portali Internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Zachodniopomorskiego i stanowi regulamin w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204). 
 
2. System Jednokrotnego Logowania 
Serwis internetowy służący do identyfikacji Użytkowników, dostępny pod adresem
https://sso.wzp.pl. 
 
3. Multiwyszukiwarka 
Serwis internetowy służący do wyszukiwania informacji w Portalach Internetowych, dostępny
pod adresem http://search.wzp.pl. 
 
4. Portale Internetowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
(Portale Internetowe) 
Przez Portale Internetowe w niniejszym regulaminie, które stanowią własność Urzędu
Marszałkowego Województwa Zachodniopomorskiego, rozumie się następujące strony: 
a) Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej Województwa Zachodniopomorskiego, dostępny
pod adresem http://rbip.wzp.pl oraz http://www.rbip.wzp.pl, 
b) Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Zachodniopomorskiego, dostępny pod adresem http://bip.rbip.wzp.pl oraz
http://www.bip.rbip.wzp.pl, http://bip.wzp.pl, http://www.bip.wzp.pl, 
c) System Jednokrotnego Logowania, 
d) Multiwyszukiwarka. 
 
5. Konto 
Indywidualne konto w Systemie Jednokrotnego Logowania. 
 
6. Użytkownik 
Osoba fizyczna korzystająca z usług Portali Internetowych i posiadająca Konto. 
 
7. Zewnętrzny Dostawca Tożsamości 
Aplikacja internetowa służąca do identyfikacji Użytkownika posiadającego konto w
następujących usługach: 
a) Google (google.com) 
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b) Facebook (facebook.com) 
 
 
B. Postanowienia ogólne 
 
1. Użytkownikiem Konta po spełnieniu wymagań opisanych w Regulaminie może zostać każda
osoba. 
 
2. Konto udostępniane jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
nieodpłatnie. 
 
3. Do utworzenia Konta niezbędne jest 
a) poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego w Systemie Jednokrotnego Logowania,
zaakceptowanie postanowień Regulaminu oraz potwierdzenie rejestracji poprzez kliknięcie na
adresie internetowym przesłanym pocztą elektroniczną na adres podany w formularzu
rejestracyjnym, 
b) lub zalogowanie z wykorzystaniem konta pochodzącego od Zewnętrznego Dostawcy
Tożsamości. 
 
4. Do zalogowania w Systemie Jednokrotnego Logowania niezbędne jest podanie
identyfikatora konta lub adresu email oraz hasła. 
 
5. Użytkownik zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia hasłem dostępu do Konta
przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. 
 
6. Użytkownik zalogowany w Systemie Jednokrotnego Logowania będzie automatycznie
logowany w każdym z Portali Internetowych. 
 
7. Na adres poczty elektronicznej Użytkownika mogą być przesyłane: 
a) powiadomienia związane z funkcjonowaniem Konta i jego wykorzystaniem, 
b) wiadomości związane z działalnością Portali Internetowych. 
 
8. Użytkownikowi ma prawo do weryfikacji i modyfikacji Konta lub jego usunięcia. Usunięcie
konta wymaga zgłoszenia żądania usunięcia Konta poprzez formularz kontaktowy
zamieszczony w Portalach Internetowych. 
 
9. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Konta i Portali Internetowych w sposób
zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz
postanowieniami Regulaminu. 
 
10. Wykorzystywanie Konta i Portali Internetowych przez Użytkownika z naruszeniem



powszechnie obowiązujących przepisów prawa może wiązać się z poniesieniem
odpowiedzialności cywilnej lub karnej. 
 
11. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego nie udostępnia nazw kont,
adresów email ani haseł osobom trzecim, za wyjątkiem ich wydania na żądanie uprawnionych
organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. 
 
12. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego zastrzega sobie prawo
zablokowania Konta lub jego całkowitego usunięcia w przypadku gdy: 
a) Użytkownik wykorzystuje Konto z naruszeniem obowiązującego prawa lub Regulaminu, 
b) nazwa Konta narusza prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, jest niezgodna z
dobrymi obyczajami, w szczególności jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe, 
c) Użytkownik nie zaloguje się do swojego Konta przez okres co najmniej 365 dni. 
 
13. Po usunięciu Konta możliwe będzie wykorzystanie jego nazwy (identyfikatora) do
założenia nowego Konta przez innego Użytkownika. 
 
14. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego zapewnia Użytkownikom
zachowanie uprawnień wynikających z przepisów art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), w szczególności
prawo wglądu do własnych danych, prawo odwołania w każdym czasie zgody na
przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących, prawo żądania aktualizacji danych oraz
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych w przypadkach określonych w
przepisach tej ustawy. 
 
15. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego dokłada wszelkich starań, aby
chronić swoje strony internetowe przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. 
 
 
C. Postanowienia końcowe 
 
1. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego zastrzega sobie prawo do
zmiany postanowień Regulaminu w dowolnym czasie. Obowiązująca wersja Regulaminu jest
opublikowana w Systemie Jednokrotnego Logowania. 
 
2. Strony internetowe administrowane przez Urząd Marszałkowski Województwa
Zachodniopomorskiego zawierają odnośniki do innych stron internetowych.
Rekomendujemy, aby po przejściu na inne witryny, zapoznać się z obowiązującymi tam
regulaminami. 
 
3. Podstawa prawna: 



a) Dyrektywa Unii Europejskiej 2009/136/WE zmieniającą dyrektywę 2002/58/WE (art. 5 ust. 3) 
b) Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800,
z późn. zm. ) 
c) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926, z późn. zm.) 
 
Wersja Regulaminu: 1.
Regulamin w wersji 1 obowiązuje od 5 maja 2014 roku. 
 
 


