Definicje
K-KSEiOZ – Kędzierzyńsko-Kozielski System Ewidencji i Oceny Zagrożeń;
Portal K-KSEiOZ, Portal – główny portal internetowy K-KSEiOZ wraz z dostępnymi przez niego
portalami tematycznymi;
Urząd Miasta, Urząd – Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle;
Użytkownik – osoba korzystająca z usług i zasobów Portalu K-KSEiOZ;
Regulamin – niniejsze zasady oraz warunki korzystania z zasobów Portalu K-KSEiOZ.

Postanowienia regulaminu
1. Właścicielem Portalu K-KSEiOZ jest Urząd Miasta - Gmina Kędzierzyn-Koźle;
2. Dostęp do zasobów Portalu jest powszechny i nieodpłatny;
3. Treść Portalu K-KSEiOZ chroniona jest prawem autorskim. Zasoby Portalu mogą być
wykorzystywane jedynie w zastosowaniach prywatnych lub naukowych, i tylko jeżeli
ostatecznym celem zastosowań nie jest działalność zarobkowa. Zabrania się zwielokrotniania,
sprzedaży, udostępniania lub innego wprowadzania do obrotu, lub rozpowszechniania treści
Portalu K-KSEiOZ, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłania lub
udostępniania ich w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych
systemach teleinformatycznych. Wszelkie prawa, które nie zostały jednoznacznie przyznane
w niniejszej informacji, są zastrzeżone. Korzystanie z informacji umieszczonych na Portalu KKSEiOZ nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach
niematerialnych do materiałów w nim zawartych;
4. Korzystanie przez Użytkownika z treści oraz usług umieszczonych w Portalu K-KSEiOZ, a także
innych elementów Portalu, jest dozwolone tylko w zakresie dozwolonego użytku,
wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm);
5. Prezentowane w Portalu K-KSEiOZ internetowe mapy Kędzierzyna-Koźla nie mogą stanowić
formalnej podstawy dla czynności administracyjnych czy urzędowych;
6. Użytkownicy Portalu K-KSEiOZ zobowiązani są do korzystania z Portalu w sposób zgodny z
obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami
niniejszego Regulaminu;
7. Użytkownicy otrzymują możliwość wprowadzania oraz modyfikacji niektórych wybranych
informacji na Portalu poprzez udostępnione usługi interaktywne;
8. Urząd Miasta zastrzega sobie prawo do weryfikacji i subiektywnej oceny treści
wprowadzanych przez użytkowników oraz podjęcia decyzji o ich publikacji na Portalu;
9. Zabroniona jest jakakolwiek inna próba modyfikacji zawartości Portalu lub sposobu jego
działania, w szczególności poprzez stosowanie jakichkolwiek szkodliwych kodów
komputerowych, skryptów lub programów (w tym wirusów, trojanów, botów, robaków itp.)
mogących wstrzymywać lub w jakikolwiek inny sposób zakłócać działanie Portalu K-KSEiOZ;

10. Urząd Miasta nie może zagwarantować – mimo dołożenia wszelkich starań - że wszystkie
informacje zawarte w Portalu są aktualne i kompletne, w szczególności dane, których źródła
nie są własnością Urzędu Miasta oraz informacje wprowadzane przez Użytkowników;
11. Urząd Miasta nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku
korzystania lub braku możliwości korzystania ze stron oraz map, jak również w wyniku braku
aktualności danych;
12. Portal K-KSEiOZ będąc witryną internetową może zawierać odnośniki do innych stron
internetowych zarządzanych przez osoby trzecie. Z odnośników Użytkownicy korzystają na
własne ryzyko, a Urząd nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzetelność, aktualność i
kompletność danych znajdujących się na stronach wskazywanych przez te odnośniki.
13. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem stosowane są przepisy
obowiązującego prawa;
14. Urząd Miasta zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie i
dowolnym zakresie. Zmiany obowiązywać będą od momentu ich opublikowania na stronach
Portalu K-KSEiOZ.

