Regulamin korzystania z bazy danych WHO IS WHO IN PHYSICS POLAND
Postanowienia ogólne
1. WHO IS WHO IN PHYSICS POLAND jest elektroniczną bazą danych fizyków polskich ze stopniem
doktora habilitowanego i/lub profesora.
2. Baza danych służy udostępnianiu i rozpowszechnianiu informacji o czynnych zawodowo fizykach
polskich i ich osiągnięciach.
3. Administracją bazy danych zarządza Administrator Systemu, czyli Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk, którego zadaniem jest zapewnienie odpowiedniej dostępności serwera oraz
troska o ochronę systemu i bezpieczeństwo przechowywanych informacji.
4. Rejestracja, używanie i wyszukiwanie informacji w bazie danych jest bezpłatne.
Uprawnienia i obowiązki użytkowników
1. Baza danych przeznaczona jest dla czynnych zawodowo fizyków polskich ze stopniem doktora
habilitowanego i/lub profesora.
2. Dokonanie wpisu do bazy WHO IS WHO IN PHYSICS POLAND, zwanej dalej Bazą, odbywa się
poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza jest jednoznaczne z
akceptacją niniejszego Regulaminu. Dane pojawiają się w bazie po wstępnej weryfikacji przez
Administratora Systemu.
3. Zarejestrowany użytkownik otrzymuje dostęp do swojego profilu, przy użyciu linku, przesłanego na
konto pocztowe podane w formularzu rejestracyjnym, w którym może umieszczać informacje o sobie i
swojej działalności.
4. Uprawnionymi do modyfikowania rekordów w bazie danych są zarejestrowani użytkownicy (tylko w
ramach swojego profilu) oraz Administrator Systemu.
5. Wprowadzone do Bazy informacje o osobie w ramach osobistego profilu są udostępniane innym
użytkownikom bazy.
6. Dane zawarte w bazie danych WHO IS WHO IN PHYSICS POLAND będą przechowywane w
Polsce.
7. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii
Nauk danych osobowych zawartych w bazie danych WHO IS WHO IN PHYSICS POLAND i
jednocześnie ma prawo do dostępu, wglądu, poprawiania bądź usunięcia danych, zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883)
8. Użytkownik powinien na bieżąco aktualizować wprowadzone do Bazy dane.
Uprawnienia i obowiązki administratora
1. Administrator Systemu ma prawo do wglądu we wprowadzone dane za pomocą niezależnego od
użytkownika dostępu administracyjnego. Ponadto posiada prawo do blokowania i usuwania rekordów
naruszających niniejszy Regulamin, prawa osób trzecich lub interesy Instytutu Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk.
2. Administrator Systemu dołoży wszelkich starań, by kontrolować i weryfikować treść danych
zawartych w Bazie, nie ponosi jednak odpowiedzialności za ich prawdziwość.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia działania Bazy wynikające z przyczyn
niezależnych od Administratora Systemu.
4. Wszelkie uwagi i problemy związane z korzystaniem z bazy danych WHO IS WHO IN PHYSICS
POLAND użytkownicy mogą zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: whoiswho@ifmpan.poznan.pl
lub telefonicznie pod numerem (0-61) 8695-266.

