
 
Regulamin portalu internetowego „Labnews.pl” 

 
I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Portal internetowy Labnews.pl należy do grupy Bio-Tech Media.  
2. Właścicielem oraz administratorem portalu internetowego wymienionego w pkt. 1 Regulaminu 
jest Bio-Tech Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ul. Kamińskiego 
23, 90-229 Łódź, nr NIP 725-206-24-87, REGON 101464603, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla 
Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 
0000432430, e-mail: info@biotechmedia.pl, tel.: +48 42 299 60 85  
3. Labnews.pl świadczy usługi na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy regulamin.  
4. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).  
5. Właściciel portalu nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi regulamin przed zawarciem umowy o 
świadczenie usług drogą elektroniczną, a także - na jego żądanie - w taki sposób, który umożliwia 
pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, 
którym posługuje się Użytkownik.  
6. Warunkiem korzystania z portalu jest zapoznanie się i akceptacja postanowień Regulaminu.  
7. Bio-Tech Media Sp. z o. o. nie jest sprzedawcą sprzętu laboratoryjnego, którego opisy są 
publikowane za pośrednictwem portalu.  
8. Zasady ogólne, wskazane w regulaminie są zbiorem reguł stosowanych przez Portal Labnews.pl w 
odniesieniu do osób, które w jakikolwiek sposób korzystają z portalu wraz z wszystkimi znajdującymi 
się w jego ramach subdomenami.  

 
II OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 
1. Osoby przeglądające Portal Labnews.pl i subdomeny pozostają anonimowe, chyba że zdecydują się 
na skorzystanie z oferty i usług firmy dotyczących abonamentu oraz formularza zapytań ofertowych 
lub dokonają rejestracji w portalu. Rejestracja jest dobrowolna. Każdego użytkownika, który jest 
zarejestrowany w portalu chronią przepisy rozporządzenie parlamentu europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 
2. Przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w pkt 6.1., odbywa się na podstawie art. 18 
ust. 1 i ust.2 ustawy o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.. 
 

III OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON 
1. Wszelkie treści umieszczone na portalu i subdomenie, administrowanych przez Bio-Tech Media Sp. 
z o.o. mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią prawnie wiążącej oferty zawarcia umowy, 
chyba że wyraźnie zastrzeżono co innego.  
2. Portal Labnews.pl nie gwarantuje, że podawane przez podmioty trzecie na stronach zarządzanych 
przez Bio-Tech Media Sp. z o.o. informacje są prawdziwe, aktualne i kompletne. Korzystanie z tych 
informacji odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika portalu i subdomeny.  
3. Portal Labnews.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez osoby trzecie, w 
szczególności za treść publikacji, komentarzy i wszelkiego rodzaju ogłoszeń branżowych, jednak 
zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia treści, bez podania przyczyny  



i powiadomienia autora, które w sposób rażący naruszałyby obowiązujące przepisy prawa lub/i 
stałyby w sprzeczności z dobrymi obyczajami a także godziłyby w dobre imię portalu, jego 
Użytkowników i Klientów.  
4. W granicach dozwolonych prawem, Labnews.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody 
wyrządzone korzystaniem ze stron internetowych należących do Bio-Tech Media Sp. z o.o.  
5. Użytkownik nie może w żaden sposób korzystać w sposób niedozwolony ani rozpowszechniać 
loginów i kodów dostępu do Portalu uzyskanych od Portalu Labnews.pl zgodnie z Regulaminem.  
6. W trosce o jakość merytoryczną i przedmiotową Portalu, Labnews.pl zastrzega sobie możliwość 
poddania treści przesłanych niezbędnym skrótom i korektom, a także - w przypadku, gdy test sprzętu 
laboratoryjnego nie spełnia kryteriów merytorycznych – nieopublikowania go. Klient wyraża 
niniejszym zgodę na dokonanie takich zmian w materiale, w celu jego opublikowania.  
7. Labnews.pl nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, które jest 
następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności (przerwy w dostępie lub brak 
dostępu do sieci Internet).  
8. Portal Labnews.pl zastrzega sobie prawo do:  

• przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub 
związane z modyfikacją treści portalu,  

• wysyłania na adresy elektroniczne Klienta komunikatów technicznych związanych z 
funkcjonowaniem Usług oraz pojawieniem się nowych treści na portalu Labnews.pl,  

• zablokowania dostępu do zasobów Klienta, zawierających nielegalne oprogramowanie lub 
informację na temat jego pozyskania, inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami 
lub uzasadnionymi interesami Labnews.pl,  

• zaprzestania świadczenia usług w razie nieprzestrzegania przez Klienta Warunków Ogólnych 
lub w przypadku, gdy skuteczne dostarczenie Usług jest niemożliwe z winy Klienta.  

 
9. Labnews.pl nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:  

• jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez 
Klienta z Usług w sposób sprzeczny z Warunkami Ogólnymi lub przepisami prawa,  

• informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Klienta,  
• utratę przez Klienta danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria 

kabla, sprzętu, oprogramowania, itd.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od 
Labnews.pl (działanie osób trzecich),  

• szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem 
okoliczności, za które Labnews.pl nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i 
zaniechania osób trzecich, itp.),  

• podania przez Klienta nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji lub w 
formularzu Zamówienia, nieprzestrzegania przez Klienta Warunków Ogólnych.  

 
IV PRAWA AUTORSKIE 



1. W rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(tekst jednolity - Dz. U. z 2000 r.) do informacji zawartych w części informacyjnej portalu prawa 
autorskie i prawa majątkowe posiada Bio-Tech Media Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.  
2. Publikacje naukowe zamieszczone w Portalu stanowią utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z 
dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.06.90.631) o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  
3. Labnews.pl zastrzega sobie prawo do niezrealizowania części lub całości Umowy w razie 
stwierdzenia naruszenia lub istnienia zagrożenia naruszenia przez Testera interesów portalu 
Labnews.pl, w szczególności poprzez naruszenie przepisów ustaw: o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych lub o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a także w sytuacji, kiedy świadczenie Usługi 
jest niemożliwe z przyczyn dotyczących Testera.  
4. Portal Labnews.pl oświadcza, iż przysługują mu majątkowe prawa autorskie do publikacji 
zamieszczonych w portalu. Korzystanie z Portalu, w tym wykupienie licencji zapewniającej dostęp do 
publikacji nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do 
Utworów w nim zawartych.  
5. Użytkownik może korzystać z opublikowanego na łamach portalu Labnews.pl Testu sprzętu 
laboratoryjnego jedynie w zakresie dozwolonym w niniejszym Regulaminie. W szczególności nie 
może dokonywać wydruku Utworu w celach zarobkowych, dalszej dystrybucji lub innego rodzaju 
rozpowszechniania czy obrotu Utworem lub jego częścią.  
6. Jakiekolwiek korzystanie z na łamach portalu Labnews.pl Testu sprzętu laboratoryjnego lub jego 
części mające charakter materialny, zarobkowy lub podobny wymaga zgody Redakcji Portalu 
Labnews.pl, udzielonej na piśmie oraz wykupienia licencji i zawarcia tym zakresie odrębnej umowy, 
chyba, że Redakcja uzna inaczej.  
7. Jakiekolwiek inne korzystanie z Portalu nie objęte postanowieniami Regulaminu wymaga 
udzielenia przez Wydawcę odrębnej zgody i zawarcia tym zakresie odrębnej umowy na piśmie pod 
rygorem nieważności.  
8. Zawierając umowę o świadczenie usług Tester, Klient oraz Autor komunikatów, czy innych form 
artykułu, oświadcza, że przysługują mu wszelkie niezbędne prawa, w tym prawa autorskie lub prawa 
własności intelektualnej do materiałów mających charakter utworów przekazanych Labnews.pl w 
celu realizacji umowy oraz że ich wykorzystanie w ramach zawartej Umowy nie naruszy praw osób 
trzecich.  
9. W razie skierowania przez osobę trzecią roszczeń wobec Labnews.pl, Tester, Klient oraz Autor 
komunikatów, czy innych form artykułu zobowiązuje się niezwłocznie zwolniń portal z wszelkich 
zobowiązań z tego tytułu i wstąpić w jej miejsce do postępowania, a w braku takiej możliwości Klient 
zobowiązany jest do pokrycia szkód poniesionych przez Labnews.pl z tego tytułu w pełnej wysokości.  



10. Tester, Klient oraz Autor komunikatów, czy innych form artykułu udziela portalowi Labnews.pl 
licencji nieograniczonej w przestrzeni na czas trwania Umowy, zezwalającej na korzystanie z 
utworów, do których przysługują Testerowi, Klientowi oraz Autor komunikatów, czy innych form 
artykułu, prawa autorskie lub pokrewne, jak również do korzystania ze znaku towarowego w celu 
zamieszczenia ich w sieci Internet wraz z prawem do udzielenia dalszych licencji partnerom 
Labnewsa.pl w celu wykonania Umowy.  
 

V DEFINICJE i WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG 
Aparatura laboratoryjna – zestawy urządzeń badawczych, pomiarowych lub laboratoryjnych o 
małym stopniu uniwersalności i wysokich parametrach technicznych (zazwyczaj wyższych o kilka 
rzędów dokładności pomiaru w stosunku do typowej aparatury stosowanej dla celów produkcyjnych 
lub eksploatacyjnych).  
Konto - indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i 
zalogowaniu w portalu, oznaczony loginem i hasłem, służący realizacji usług świadczonych drogą 
elektroniczną.  
Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości 
prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem 
portalul.pl w celu związanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.  
Odczynnik chemiczny – każdy pojedynczy związek chemiczny, lub w sensie bardziej ogólnym 
określona mieszanina związków chemicznych (lub ich roztwór), przygotowana do przewidywanego 
sposobu wykorzystania w pracy laboratoryjnej.  
Portal – portal internetowy znajdujący się pod adresem Labnews.pl , za pośrednictwem którego 
Usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługi na warunkach określonych w niniejszym 
Regulaminie oraz zgodnie z indywidualnymi ustaleniami pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.  
Rejestracja – proces polegający na utworzeniu Konta w portalu w celu uzyskania dostępu do usług 
świadczonych drogą elektroniczną.  
Sprzęt laboratoryjny – aparatura laboratoryjna, odczynniki chemiczne, surowce farmaceutyczne, 
surowce kosmetyczne oraz wyroby medyczne sprzedawane za pośrednictwem portalu.  
Tester – osoba, która samodzielnie i bez konsultacji z producentem i dystrybutorem danego sprzętu, 
opracowała test sprzętu laboratoryjnego w oparciu o wcześniej przekazane przez portal Labnews.pl 
kryteria.  
Test sprzętu laboratoryjnego – subiektywna ocena, opinia sporządzona przez osobę użytkującą dany 
sprzęt/urządzenie/aparaturę laboratoryjną i opublikowana na łamach portalu Labprant.pl. 
Publikowane opinie są sporządzane niezależne i niesponsorowane przez producenta, czy 
dystrybutora danego sprzętu.  
Usługi świadczone drogą elektroniczną – usługi świadczone bez jednoczesnej obecności stron (na 
odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane 
za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i 
przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci 
telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.  
Usługodawca – Bio-Tech Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ul.  



Kamińskiego 23, 90-229 Łódź.  
Użytkownik – każdy podmiot korzystający z usług świadczonych drogą elektroniczną za 
pośrednictwem portalu, w szczególności Kupujący, Sprzedający i Zamawiający.  
Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca 
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zamawia produkty za 
pośrednictwem portalu Alabin.pl w imieniu Kupującego Sprzedający (Dystrybutor) - osoba fizyczna, 
osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa 
przyznaje zdolność prawną, prowadząca w ramach swojej działalności gospodarczej lub zawodowej 
sprzedaż sprzętu laboratoryjnego Umowa sprzedaży - umowa zawierana pomiędzy Sprzedającym a 
Kupującym za pośrednictwem portalu, której przedmiotem jest sprzedaż sprzętu laboratoryjnego. 


