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WARUNKI UŻYTKOWANIA I ŚWIADCZENIA USŁUGI IUCLID CLOUD (Wersja 4.1 z dnia 
16 marca 2021 r.) 

 
PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI WARUNKAMI PRZED 
ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA USŁUGI IUCLID CLOUD. ABY WYRAZIĆ ZGODĘ NA 
WARUNKI UŻYTKOWANIA, NALEŻY ZAZNACZYĆ POLE POTWIERDZAJĄCE ZAPOZNANIE 
SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI UŻYTKOWANIA I ICH AKCEPTACJĘ. DOSTĘP DO 
USŁUGI IUCLID CLOUD WYMAGA UPRZEDNIEJ AKCEPTACJI NINIEJSZYCH 
WARUNKÓW UŻYTKOWANIA. 
 
 
1. Definicje 

(a) O ile wyraźnie nie określono inaczej, terminy używane w niniejszych warunkach 
użytkowania mają następujące znaczenie: 

Agencja 
odpowiedzialna 

oznacza ECHA lub EFSA jako Agencję odpowiedzialną na mocy 
odpowiednich obowiązujących przepisów za przetwarzanie 
przedłożonych informacji lub obie te agencje, w przypadku gdy 
są one określane jako agencje odpowiedzialne; 

Dane oznaczają wszelkie dane, które strona umieszcza w IUCLID 
Cloud; 

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub 
możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej; 

ECHA oznacza Europejską Agencję Chemikaliów z siedzibą w 
Helsinkach w Finlandii; 

EFSA oznacza Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności z 
siedzibą w Parmie we Włoszech; 

IUCLID Cloud oznacza usługę informatyczną świadczoną przez ECHA 
obejmującą usługę IUCLID Cloud oraz wersję próbną usługi 
IUCLID Cloud; 

Konto ECHA oznacza platformę internetową uruchomioną przez ECHA, aby 
umożliwić zakładanie indywidualnych kont użytkowników, 
które umożliwiają stronom subskrypcję usług informatycznych 
i aplikacji ECHA. W ramach konta ECHA zarządzający 
podmiotem prawnym może przyznać użytkownikom z własnej 
grupy prawo dostępu do usług informatycznych i aplikacji ECHA 
lub odebrać im takie prawo dostępu; 

Obowiązujące 
przepisy 

system ma na celu umożliwienie przygotowania dokumentacji 
IUCLID dla następujących aktów prawnych: (i) rozporządzenie 
REACH, (ii) rozporządzenie CLP, (iii) ramowa dyrektywa 
wodna, jak również wymagania określone w (iv) 
rozporządzeniu WE nr 1107/2009; 

Osoba, której dane 
dotyczą 

oznacza zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania 
osobę fizyczną; 
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Portal składania 
wniosków ECHA 

oznacza centralny system informatyczny, który obejmuje 
oficjalny portal składania wniosków i stronę internetową ECHA, 
w przypadku gdy korzystanie z portalu jest przewidziane na 
mocy obowiązujących przepisów oraz w celu uzyskania dostępu 
do komunikatów związanych z przedmiotowym składaniem 
wniosków; Portal składania wniosków ECHA występuje w wersji 
testowej; 

Ramowa dyrektywa 
wodna 

dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE 
z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca 
niektóre dyrektywy. 

REACH-IT oznacza centralny system informatyczny obejmujący oficjalną 
aplikację i stronę internetową REACH-IT, zgodnie z zaleceniami 
ECHA dotyczącymi przekazywania danych w systemie REACH-
IT oraz powiadamiania o wszystkich decyzjach i korespondencji 
związanej z ich przekazywaniem na mocy obowiązujących 
przepisów. 

Rozporządzenie CLP oznacza rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie 
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin; 

Rozporządzenie 
REACH 

rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, 
oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w 
zakresie chemikaliów; 

Rozporządzenie ŚOR rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące 
wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, ostatnio 
zmienione rozporządzeniem (UE) 2019/1381; 

Strona oznacza jakikolwiek podmiot prawny, który posiada prawa 
dostępu do jednej z usług IUCLID Cloud lub do obu tych usług; 

Subskrypcja oznacza działanie wykonywane przez zarządzającego 
podmiotem prawnym, jeśli zdecyduje się on rozpocząć 
użytkowanie którejkolwiek z usług IUCLID Cloud; 

Usługa IUCLID Cloud oznacza usługę informatyczną świadczoną w chmurze, która 
umożliwia stronie gromadzenie, przechowywanie i 
przetwarzanie danych w chmurze w formacie zgodnym z 
formatem Międzynarodowej Jednolitej Bazy Danych Informacji 
Chemicznych (International Uniform Chemical Information 
Database, zwanej dalej „IUCLID”), w tym danych dotyczących 
substancji chemicznych, ich właściwości, ich producentów i 
importerów oraz powiązanych danych i metadanych; 

Usługi ECHA w 
chmurze 

platforma, z poziomu której zarządzający podmiotem prawnym 
może dokonać subskrypcji usług IUCLID Cloud i nimi 
zarządzać; 

Użytkownik oznacza osobę lub osoby, które strona wyznaczyła i upoważniła 
do korzystania z dostępu do usługi IUCLID Cloud; 
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Warunki oznaczają niniejsze warunki użytkowania obowiązujące 
zgodnie z ewentualnymi zmianami. Polityka ochrony danych 
osobowych agencji odpowiedzialnej stanowi integralną część 
niniejszych warunków. Politykę i dodatkowe informacje na 
temat ochrony danych osobowych można znaleźć na stronie 
internetowej agencji odpowiedzialnej poświęconej ochronie 
danych osobowych, w przypadku ECHA pod adresem:  
http://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/personal-
data-protection zaś w przypadku EFSA: 
https://www.efsa.europa.eu/en/personal-data-protection; 

Wersja próbna usługi 
IUCLID Cloud 

oznacza wersję próbną usługi informatycznej świadczonej w 
chmurze, która nie obejmuje wszystkich funkcji usługi IUCLID 
Cloud; 

Zarządzający 
podmiotem prawnym 

Główny użytkownik strony, który posiada prawo dostępu do 
zarządzania kontami innych użytkowników i tworzenia kont 
innych użytkowników, przypisuje role i dokonuje subskrypcji 
usług w imieniu strony; 

Zgoda oznacza każde dobrowolne, konkretne, świadome i 
jednoznaczne wyrażenie woli osoby, której dane dotyczą, 
poprzez oświadczenie lub wyraźne działanie potwierdzające, w 
którym osoba ta wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych 
osobowych; 

(b) Nagłówki zastosowano wyłącznie w celu zachowania przejrzystości i nie stanowią one 
części niniejszych warunków użytkowania. Wyrazy użyte w liczbie pojedynczej odnoszą 
się także do liczby mnogiej i odwrotnie, wyrazy odnoszące się do osób jednej płci dotyczą 
wszystkich płci, a odniesienia do osób obejmują przedsiębiorstwa i odwrotnie. 

2. Usługi IUCLID Cloud i warunki użytkowania 

(a) Zgodnie z obowiązującymi przepisami zainteresowane strony mają obowiązek przekazać 
agencji odpowiedzialnej informacje o substancjach chemicznych, ich właściwościach, ich 
producentach lub importerach oraz powiązane dane i metadane. Wymagane informacje 
są udostępniane w formacie Międzynarodowej Jednolitej Bazy Danych Informacji 
Chemicznych (IUCLID). 

(b) Dzięki IUCLID Cloud strona może korzystać z usługi informatycznej IUCLID Cloud, która 
umożliwia stronie gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych wymaganych 
na mocy obowiązujących przepisów, w tym, między innymi, danych dotyczących 
substancji chemicznych, ich właściwości, ich producentów lub importerów oraz 
powiązanych danych i metadanych. 

(c) Każda ze stron uznaje, że usługa IUCLID Cloud służy wyłącznie jako narzędzie 
umożliwiające stronie opracowanie danych wymaganych na mocy obowiązujących 
przepisów. Usługa IUCLID Cloud nie jest przeznaczona i nie może być wykorzystywana 
do żadnych innych celów. 

(d) Każda ze stron uznaje również, że korzystanie z usługi IUCLID Cloud nie stanowi 
wystarczającej podstawy do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami, 
ponieważ wszelka dokumentacja, powiadomienia, wnioski lub aktualizacje przygotowane 
w usłudze IUCLID Cloud nie będą automatycznie synchronizowane z systemem REACH-
IT lub portalem ECHA do składania wniosków, a przedkładania danych agencji 
odpowiedzialnej w celu zachowania zgodności nie można dopełnić w ramach usługi 
IUCLID Cloud. W celu zapewnienia zgodności z rozporządzeniem REACH i 

http://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/personal-data-protection
http://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/personal-data-protection
http://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/personal-data-protection
https://www.efsa.europa.eu/en/personal-data-protection
https://www.efsa.europa.eu/en/personal-data-protection
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rozporządzeniem CLP, z wyłączeniem art. 45 i załącznika VIII do rozporządzenia CLP, 
strona musi złożyć swoje ostateczne dane w systemie REACH-IT, aby ECHA formalnie 
otrzymała jej zgłoszenie. 

Każda ze stron uznaje też, że korzystanie z usługi IUCLID Cloud nie stanowi 
wystarczającej podstawy do spełnienia wymogów dotyczących składania danych 
określonych w ramowej dyrektywie wodnej, rozporządzeniu ŚOR oraz art. 45 i 
załączniku VIII do rozporządzenia CLP, ponieważ wszelkie wnioski przygotowane w 
ramach usługi IUCLID Cloud nie będą automatycznie synchronizowane z portalem 
składania wniosków ECHA. Strona ma obowiązek przesłać, a następnie złożyć swój 
ostateczny wniosek za pośrednictwem portalu ECHA do składania wniosków, aby agencja 
odpowiedzialna mogła formalnie go przyjąć. 

(e) W ramach IUCLID Cloud oferuje się również inną usługę informatyczną zwaną wersją 
próbną usługi IUCLID Cloud. Wersja próbna usługi IUCLID Cloud umożliwia stronie 
zapoznanie się z usługą IUCLID Cloud. Wersja próbna usługi IUCLID Cloud jest w 
zamyśle wyłącznie narzędziem do nauki i nie posiada wszystkich funkcji usługi IUCLID 
Cloud; nie jest też przeznaczona ani nie może być wykorzystywana do żadnych innych 
celów. 

(f) Strona przyjmuje do wiadomości, że usługa IUCLID Cloud nie jest dostępna we 
wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej i może nie być obsługiwana przez 
wszystkie przeglądarki internetowe. 

(g) Celem wyjaśnienia usługa IUCLID jest również dostępna w formie oprogramowania do 
pobrania, pod warunkiem zawarcia odrębnej umowy licencyjnej. 

3. Rejestracja i subskrypcja 

(a) Strona uzyskuje dostęp do usługi IUCLID Cloud i korzysta z niej zgodnie z niniejszymi 
warunkami. 

(b) W celu uzyskania dostępu do IUCLID Cloud strona loguje się najpierw do usług ECHA 
świadczonych w chmurze przy użyciu zarejestrowanej nazwy (zarejestrowanych nazw) 
użytkownika i hasła (haseł) utworzonych na koncie ECHA, przez zarządzającego 
podmiotem prawnym, służących do korzystania z aplikacji i usług informatycznych 
ECHA, takich jak REACH-IT. Jeżeli strona nie posiada zarejestrowanej nazwy 
(zarejestrowanych nazw) użytkownika i hasła (haseł), musi utworzyć konto użytkownika 
w ramach konta ECHA obejmujące nazwę użytkownika i hasło oraz przedstawić 
wymagane informacje. 

Każda usługa IUCLID Cloud wymaga wykupienia subskrypcji. Strona, reprezentowana 
przez zarządzającego podmiotem prawnym, dokonuje wyłącznej subskrypcji usługi 
IUCLID Cloud lub wersji próbnej usługi IUCLID Cloud, w zależności od swoich potrzeb. 
Strona przyjmuje do wiadomości, że możliwa jest jedna subskrypcja usługi IUCLID Cloud 
lub wersji próbnej usługi IUCLID Cloud przypadająca na jedną stronę. Zarządzający 
podmiotem prawnym strony zarządza użytkownikami w ramach subskrypcji strony za 
pomocą aplikacji konta ECHA służącej do zarządzania użytkownikami. Strona jest 
upoważniona do przyznawania użytkownikom praw dostępu do IUCLID Cloud i do 
odbierania im praw użytkownika. W celu uzyskania dostępu do usługi IUCLID Cloud i 
korzystania z niej jej użytkownicy korzystają z zarejestrowanej nazwy użytkownika i z 
hasła strony. 

Dokonując wyłącznej(-ych) subskrypcji usługi IUCLID Cloud lub wersji próbnej usługi 
IUCLID Cloud, strona musi zapoznać się z niniejszymi warunkami użytkowania i wyrazić 
na nie zgodę, zaznaczając pole potwierdzające zapoznanie się z warunkami użytkowania 
i ich akceptację. Każdy użytkownik jest również zobowiązany do zapoznania się z 
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niniejszymi warunkami użytkowania i wyrażenia na nie zgody, gdy po raz pierwszy 
korzysta z usługi IUCLID Cloud. 

ECHA zastrzega sobie bezwzględne prawo, aby według własnego uznania wprowadzić 
zmiany do niniejszych warunków użytkowania w dowolny sposób i w dowolnym czasie, 
przy czym użytkownicy zostaną poproszeni o zapoznanie się ze zmienionymi warunkami 
i ich zaakceptowanie podczas pierwszej próby uzyskania dostępu do IUCLID Cloud po 
wprowadzeniu zmian. Uzyskując dostęp do usługi IUCLID Cloud lub korzystając z niej, 
użytkownicy (i zarazem strona) akceptują warunki użytkowania w ich zmienionej formie. 

(c) Strona wyraża zgodę, że wszyscy użytkownicy występujący o nazwę(-y) użytkownika i 
hasło(-a) pozwalające na uzyskanie dostępu do IUCLID Cloud działają w imieniu strony 
i są do tego uprawnione. Odniesienie w niniejszych warunkach użytkowania do 
użytkowników strony logujących się do IUCLID Cloud, nadal korzystających z usługi 
IUCLID Cloud lub w inny sposób uzyskujących dostęp do IUCLID Cloud, obejmuje każdą 
taką próbę przeprowadzoną przez jakąkolwiek osobę posługującą się nazwą (nazwami) 
użytkownika lub hasłem (hasłami) strony (niezależnie od tego, czy została ona 
upoważniona przez stronę). 

(d) Strona wyraża zgodę na aktualizowanie danych swoich użytkowników na bieżąco. W tym 
celu ECHA może wymagać od użytkowników corocznego potwierdzania dotyczących ich 
danych. 

4. Wsparcie techniczne, tworzenie kopii zapasowych i przechowywanie danych 

(a) Strona przyjmuje do wiadomości, że wersja próbna usługi IUCLID Cloud nie obejmuje 
usług wsparcia technicznego ani funkcji tworzenia kopii zapasowych, a zakres 
przechowywania danych w ramach wersji próbnej usługi IUCLID Cloud jest ograniczony 
tak, aby można ją było wykorzystywać wyłącznie jako narzędzie do nauki. 

(b) Wszelkie funkcje oferowane w ramach usługi IUCLID Cloud, w tym między innymi 
przechowywanie i przywracanie danych, podlegają postanowieniom pkt 7 niniejszych 
warunków użytkowania. Zaleca się, aby strona prowadziła własny rejestr (kopie 
zapasowe) swoich danych. 

(c) Usługa IUCLID Cloud obejmuje usługi centrum informacyjnego i wsparcia technicznego.  
Wnioski dotyczące kwestii regulacyjnych można składać za pośrednictwem formularzy 
wniosków o udzielenie informacji na stronie kontaktowej agencji odpowiedzialnej. Aby 
uzyskać informacje od ECHA, należy przejść na stronę kontaktową ECHA. Aby uzyskać 
informacje od EFSA, należy przejść na stronę: 
https://connect.efsa.europa.eu/RM/s/new-ask-efsa-request. Wszelkie informacje 
przekazane przez agencję odpowiedzialną na potrzeby wsparcia technicznego mogą być 
wykorzystywane przez stronę wyłącznie do celów korzystania z usługi IUCLID Cloud i 
nie mogą być ujawniane stronom trzecim ani wykorzystywane do innych celów. Agencja 
odpowiedzialna odpowiada wyłącznie za udzielenie informacji, których dotyczy wniosek, 
w odpowiednim terminie, biorąc pod uwagę złożoność zapytania lub informacji, o które 
wnioskuje strona. Agencja odpowiedzialna podejmuje wszelkie działania na podstawie 
informacji dostarczonych przez stronę. W związku z tym agencje odpowiedzialne nie 
będą ponosiły żadnej odpowiedzialności, jeżeli informacje będą błędne lub niekompletne. 
Strona ponosi całkowitą odpowiedzialność za dane przesłane w każdym wniosku o 
udzielenie informacji. 

(d) Każda ze stron przyjmuje do wiadomości, że IUCLID Cloud korzysta obecnie z prywatnej 
chmury oferowanej przez usługodawcę będącego osobą trzecią oraz że agencje 
odpowiedzialne mogą korzystać z usług usługodawców będących osobami trzecimi w 
celu świadczenia usług związanych z IUCLID Cloud, i wyraża na to zgodę. Usługodawcy 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://connect.efsa.europa.eu/RM/s/new-ask-efsa-request&data=04|01||5a8a3f63e7a5475aff4908d8dfb4d0ef|406a174be31548bdaa0acdaddc44250b|1|0|637505314998709723|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=p0G9v4mruxZOygEjsAOm7+B+ylbzkXLhiUlnHO+luVY=&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://connect.efsa.europa.eu/RM/s/new-ask-efsa-request&data=04|01||5a8a3f63e7a5475aff4908d8dfb4d0ef|406a174be31548bdaa0acdaddc44250b|1|0|637505314998709723|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=p0G9v4mruxZOygEjsAOm7+B+ylbzkXLhiUlnHO+luVY=&reserved=0
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tacy będą podmiotami z siedzibą na terenie Unii Europejskiej, a wszelkie dane 
umieszczone w IUCLID Cloud pozostaną w Unii Europejskiej. 

(e) Bez uszczerbku dla postanowień pkt 6 agencje odpowiedzialne nie będą miały dostępu 
do danych umieszczonych przez stronę lub użytkowników w usłudze IUCLID Cloud, 
chyba że strona lub użytkownicy, których to dotyczy, wyrazili na to zgodę. Uzyskanie 
zgody będzie wymagane wyłącznie do celów związanych z utrzymaniem/obsługą, a 
agencje odpowiedzialne nie będą kontrolować danych umieszczanych w IUCLID Cloud 
ani rościć sobie do nich praw. W przypadku wyrażenia zgody usługi będą świadczone 
przez agencję odpowiedzialną lub usługodawców będących osobami trzecimi w oparciu 
o stosowne zobowiązania dotyczące poufności. 

5. Przekazywanie danych i gwarancje 

(a) Wszystkie dane są umieszczone w usłudze IUCLID Cloud w formie elektronicznej wolnej 
od wirusów. 

(b) ECHA, EFSA i strona uznają, że ze względu na nieprzewidywalne zagęszczenie ruchu w 
sieci, złośliwe działanie stron trzecich oraz z innych względów internet jest z natury 
niewiarygodnym środkiem komunikacji i że taka niewiarygodność pozostaje poza 
kontrolą strony lub agencji odpowiedzialnych. Agencje odpowiedzialne i strona uznają, 
że zapewnienie absolutnego bezpieczeństwa jest niemożliwe. Agencje odpowiedzialne 
dokładają wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie IUCLID Cloud. 
ECHA i EFSA nie ponoszą odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp jakiejkolwiek 
osoby trzeciej do IUCLID Cloud ani za usterki, błędy lub opóźnienia związane z 
połączeniami internetowymi strony. 

(c) Strona oświadcza, gwarantuje i zobowiązuje się wobec ECHA lub EFSA, że: 

(i) wszelkie dane umieszczone w IUCLID Cloud za pośrednictwem konta użytkownika 
strony uważa się za umieszczone przez stronę; 

(ii) jest właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej dodanych przez siebie 
danych, w tym praw autorskich, znaków towarowych lub nazwy, lub jest należycie 
upoważniony przez właściciela takich praw własności intelektualnej do celów 
niniejszych warunków. 

(d) Ponadto strona niniejszym gwarantuje agencji odpowiedzialnej, że: 

(i) wszystkie informacje dostarczone agencjom odpowiedzialnym w związku z 
wnioskiem o nadanie statusu strony oraz wszelkie informacje, które mogą być 
następnie dostarczone w celu utrzymania jej statusu strony, są kompletne, 
prawidłowe i aktualne; 

(ii) została należycie upoważniona do korzystania z usługi IUCLID Cloud oraz do 
przyjęcia i wykonywania swoich zobowiązań wynikających z niniejszych warunków 
użytkowania, a także uzyskała wszystkie niezbędne zgody wydane przez 
przedsiębiorstwa lub osoby trzecie i nie narusza dokumentów założycielskich strony 
ani żadnych przepisów ustawowych, wykonawczych lub innych porozumień 
wiążących stronę; 

(iii) niniejsze warunki użytkowania stanowią prawnie wiążącą i podlegającą wykonaniu 
umowę; oraz 

(iv) będzie przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów ustawowych i 
wykonawczych, w tym między innymi wszelkich procedur i wskazówek zgłoszonych 
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lub opublikowanych przez ECHA lub, w stosownych przypadkach, EFSA, w 
odniesieniu do korzystania z usługi IUCLID Cloud. 

6. Prywatność 

(a) Strona wyraża zgodę (i uzyskała zgodę każdej osoby, której dane dotyczą) na 
przetwarzanie dostarczonych przez nią danych osobowych przez agencje 
odpowiedzialne, inne instytucje, organy lub agencje UE oraz właściwe organy państw 
członkowskich w celu wdrożenia obowiązujących przepisów i innych właściwych 
przepisów UE oraz wypełnienia zobowiązań strony wynikających z tych przepisów. 

(b) Strona (i użytkownik lub użytkownicy) zostanie poproszona o podanie niektórych danych 
osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, oraz 
innych danych, takich jak państwo, obszar, a także innych wymaganych informacji. 

(c) Jak określono powyżej w pkt 3 niniejszych warunków użytkowania, przed przedłożeniem 
jakichkolwiek danych osobowych osoby, której dane dotyczą, do IUCLID Cloud strona 
musi otrzymać zgodę tej osoby lub musi mieć inne podstawy prawne. 

(d) Agencje odpowiedzialne mają obowiązek zapewnić prawo do prywatności zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) 2018/1725 („RODO”), które ma do nich zastosowanie w zakresie 
ochrony danych. Politykę ochrony danych osobowych agencji oraz więcej informacji na 
temat ochrony danych osobowych opublikowano na stronie internetowej ECHA 
poświęconej ochronie danych osobowych (http://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-
work/personal-data-protection). Politykę ochrony danych osobowych EFSA oraz więcej 
informacji na temat ochrony danych osobowych opublikowano na stronie internetowej 
EFSA poświęconej ochronie danych osobowych (http://echa.europa.eu/about-us/the-
way-we-work/personal-data-protection). 

(e) W celu wykonywania praw do ochrony danych lub uzyskania ogólnych informacji 
dotyczących ogólnej polityki prywatności strona (i użytkownik lub użytkownicy) może 
kontaktować się z ECHA za pośrednictwem formularzy na stronie kontaktowej ECHA lub 
z EFSA drogą elektroniczną wysyłając wiadomość na adres e-mail administratora 
procesu (DATA.Admin@efsa.europa.eu). 

7. Zastrzeżenie prawne i ograniczenie odpowiedzialności 

(a) Niniejsze postanowienie pozostaje bez uszczerbku dla art. 340 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, art. 101 rozporządzenia REACH w sprawie 
odpowiedzialności ECHA lub art. 47 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 w sprawie 
odpowiedzialności EFSA. 

(b) Strona uznaje, że każdy przypadek użycia lub poleganie na jakiejkolwiek części usługi 
IUCLID Cloud odbywa się na wyłączną odpowiedzialność strony. Strona uznaje również, 
że korzystanie z usługi IUCLID Cloud odbywa się w stanie, w jakim znajduje się usługa 
i w miarę jej dostępności, bez jakiegokolwiek rodzaju gwarancji lub warunków 
wyraźnych lub dorozumianych. 

(c) Agencje odpowiedzialne nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za korzystanie z usługi 
IUCLID Cloud przez stronę. Uzyskując dostęp do IUCLID Cloud lub z niej korzystając 
bądź przekazując użytkownikom hasła do IUCLID Cloud, strona jest w pełni 
odpowiedzialna za wszystkie dane umieszczane w IUCLID Cloud. Agencje 
odpowiedzialne nie ponoszą odpowiedzialności wspólnej ani indywidualnej (deliktowej, 
umownej ani innej) za jakiekolwiek roszczenia związane ze stratami lub szkodami 
jakiegokolwiek rodzaju (bezpośrednimi lub pośrednimi, za utratę zysków, utratę 
przychodów, utratę przewidywanych oszczędności lub utratę wartości firmy) w 
jakikolwiek sposób wynikające z korzystania z usługi IUCLID Cloud lub polegania na niej 

http://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/personal-data-protection
http://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/personal-data-protection
https://www.efsa.europa.eu/en/personal-data-protection
https://www.efsa.europa.eu/en/personal-data-protection
https://www.efsa.europa.eu/en/personal-data-protection
mailto:DATA.Admin@efsa.europa.eu
mailto:DATA.Admin@efsa.europa.eu
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lub z korzystania z powiązanego systemu lub oprogramowania lub polegania na nim, w 
tym za przypadki niewłaściwego użytkowania, zaniedbania, niedostarczenia, opóźnienia 
oraz niestarannego lub bezprawnego użytkowania IUCLID Cloud lub nazwy (nazw) 
zarejestrowanego użytkownika i hasła (haseł) strony. 

(d) Agencje odpowiedzialne nie przyjmują żadnej odpowiedzialności za prawidłowość, 
kompletność lub rzetelność treści lub formy danych przekazanych w usłudze IUCLID 
Cloud, ani za zgodność przekazanych danych z wymogami obowiązujących przepisów. 
Strona przyjmuje do wiadomości, że jej obowiązkiem jest zapewnienie prawidłowości, 
kompletności i zgodności przedłożonych danych z obowiązującymi przepisami przed 
przesłaniem składanych danych do systemu REACH-IT lub, w stosownych przypadkach, 
na portal składania wniosków ECHA. 

(e) Agencje odpowiedzialne nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek podejmowane 
działanie ani za błąd, utrudnienie lub opóźnienie w realizacji całości lub części 
zobowiązań wynikających z niniejszych warunków użytkowania, jeżeli takie działanie, 
błąd, utrudnienie lub opóźnienie wynika z przyczyn znajdujących się poza kontrolą 
agencji odpowiedzialnych. Przyczyny takie mogą obejmować między innymi działania 
siły wyższej, spory zbiorowe, awarie mechaniczne, awarie komputerów lub systemów 
lub inne awarie sprzętu, awarie lub usterki komputera lub oprogramowania 
komputerowego, uszkodzenia spowodowane nieuprawnioną procedurą programowania, 
niedostępność lub ograniczenia dostępu do wszelkich środków komunikacji, które 
nastąpią z jakiegokolwiek powodu, przerwy w dostawach prądu, wszelkiego rodzaju 
ustawy, dekrety, rozporządzenia lub zarządzenia rządów, właściwych organów i organów 
ponadnarodowych lub sądów lub trybunałów oraz inne przypadki pozostające poza 
kontrolą odpowiedniej agencji odpowiedzialnej. 

(f) Strona nieodwołalnie i bezwarunkowo zgadza się bronić, pokryć pełne koszty 
odszkodowania i chronić agencje odpowiedzialne przed odpowiedzialnością wspólną lub 
indywidualną za wszelkie zobowiązania, szkody, roszczenia, działania, koszty i wydatki 
(w tym opłaty sądowe) związane z otrzymaniem, przekazaniem, publikacją, 
przechowywaniem lub posiadaniem jakichkolwiek danych za pośrednictwem IUCLID 
Cloud lub naruszeniem przez stronę niniejszych warunków użytkowania lub z 
nieprawidłowym korzystaniem przez stronę z usługi IUCLID Cloud lub zobowiązania, 
szkody, roszczenia, działania, koszty i wydatki (w tym opłaty sądowe) wynikające z tych 
czynności. 

8. Prawa własności intelektualnej i inne prawa własności 

(a) Z wyjątkiem wszelkich praw własności intelektualnej, które mogą znajdować się w 
posiadaniu strony w związku z jakimikolwiek danymi, strona uznaje, że treść i materiały 
IUCLID Cloud (w tym organizacja i układ strony internetowej) są własnością ECHA lub 
osób trzecich, a prawa autorskie, prawa do baz danych, prawa do katalogów i wszelkie 
inne prawa własności intelektualnej związane z nimi należą do ECHA lub do osób 
trzecich. 

(b) Strona uznaje, że usługa IUCLID Cloud oraz powiązane z nią systemy i oprogramowanie 
są własnością ECHA lub jej usługodawców. Strona nie ingeruje w usługę IUCLID Cloud 
ani w żadne powiązane z nią oprogramowanie ani nie modyfikuje, dekompiluje, poddaje 
inżynierii wstecznej ani w inny sposób ich nie zmienia; Strona nie będzie podejmować 
prób uzyskania nieuprawnionego dostępu do jakiejkolwiek części usługi IUCLID Cloud. 
ECHA ma prawo odmówić stronie dostępu do całości lub dowolnej części usługi IUCLID 
Cloud, jeżeli strona dopuści się któregokolwiek z powyższych czynów lub jeżeli ECHA w 
którymkolwiek momencie poweźmie uzasadnione podejrzenie, że strona dopuściła się 
lub próbowała się dopuścić któregokolwiek z nich. 
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9. Zmiana, przerwanie lub zakończenie udostępniania usługi 

(a) ECHA zastrzega sobie prawo do zmiany lub przerwania, czasowo lub na stałe, 
udostępniania usługi IUCLID Cloud (lub jakiejkolwiek jej części lub funkcji) w dowolnym 
czasie po uprzednim powiadomieniu strony, jeśli jest to możliwe, lub w innym przypadku 
bez uprzedniego powiadomienia, jeśli takie powiadomienie nie jest możliwe. ECHA 
(samodzielnie lub w imieniu EFSA) może zakończyć lub zawiesić dostęp strony do całości 
lub części usługi IUCLID Cloud w dowolnym momencie, jaki uzna za stosowny, bez 
względu na przyczynę, w tym między innymi z powodu naruszenia niniejszych warunków 
użytkowania lub innych warunków przyjmowanych okresowo przez ECHA. Jeżeli dostęp 
strony do IUCLID Cloud zostanie zakończony lub zawieszony, dane umieszczone w 
usłudze IUCLID Cloud będą przechowywane przez rozsądny okres. 

(b) ECHA ma prawo, według własnego uznania, do czasowego zawieszenia całości lub części 
usługi IUCLID Cloud w celu przeprowadzenia aktualizacji lub modyfikacji IUCLID Cloud 
lub jakichkolwiek powiązanych systemów i powiązanego oprogramowania lub do 
ograniczenia dostępu strony i korzystania przez stronę z IUCLID Cloud, jeżeli ECHA uzna 
to za konieczne z punktu widzenia obsługi lub w celu przeprowadzenia konserwacji usługi 
IUCLID Cloud lub innych powiązanych z nią systemów i powiązanego z nią 
oprogramowania. ECHA nie ponosi odpowiedzialności wobec strony lub wobec osób 
trzecich za jakiekolwiek roszczenia związane z zakończeniem udostępniania, 
ograniczeniem lub zawieszeniem usługi IUCLID Cloud. 

10. Postanowienia różne 

(a) Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków użytkowania zostanie uznane za 
nieważne lub niewykonalne w jakimkolwiek zakresie, wówczas takie postanowienie 
będzie interpretowane, rozumiane i zmienione w zakresie, w jakim jest to racjonalnie 
wymagane, aby uczynić je ważnym, wykonalnym i zgodnym z jego pierwotnym 
założeniem. Każde z postanowień niniejszych warunków użytkowania jest rozdzielne, a 
jeśli co najmniej jedno postanowienie zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, 
pozostałe postanowienia niniejszych warunków użytkowania pozostają w mocy. 

(b) Niniejsze warunki użytkowania nie mają na celu naruszania żadnych wymogów 
określonych w obowiązujących przepisach prawa ani wyłączenia odpowiedzialności w 
przypadku spraw, które nie mogą podlegać wyłączeniu na postawie tych przepisów. 

(c) Warunki użytkowania podlegają przepisom prawa fińskiego i są interpretowane zgodnie 
z przepisami prawa fińskiego, z wyłączeniem obowiązujących przepisów i zasad 
kolizyjnych. 

(d) Wszelkie spory, kontrowersje lub roszczenia wynikające z niniejszych warunków 
użytkowania lub z nimi związane lub kwestie ich naruszenia lub ważności będą 
rozstrzygane przez sądy w Helsinkach (Finlandia). 
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