Regulamin korzystania z „Otwartych danych ZTM w Gdańsku”

Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z elektronicznego repozytorium
„Otwartych danych Zarządu Transportu Miejskiego (ZTM) w Gdańsku”.
2. Repozytorium „Otwarte dane ZTM w Gdańsku” zawiera dane rozkładowe
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3. Dane publiczne dostępne w serwisie są materiałami urzędowymi i jako takie nie
są chronione przez prawa autorskie. Dodatkowo, większość surowych danych nie
ma charakteru twórczego i jako takie też nie są chronione przez prawo autorskie.
Oznacza to, że z danych tych można swobodnie korzystać. Należy jedynie
przestrzegać warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznej,
wynikających z ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora
publicznego z 25 lutego 2016 r.
Zasady korzystania z Repozytorium
1. Repozytorium „Otwarte dane ZTM w Gdańsku” dostępne jest za pośrednictwem
serwisu internetowego Otwarty Gdańsk, którego administratorem jest fundacja
Architects PL.
2. Korzystanie z Repozytorium jest nieodpłatne.
3. W celu korzystania z Repozytorium „Otwarte dane ZTM w Gdańsku” nie jest
konieczne spełnienie żadnych szczególnych wymagań technicznych, choć może
to być konieczne dla korzystania z niektórych jego funkcji. Informacje o takich
szczególnych wymaganiach są dostępne na bieżąco za pośrednictwem
Repozytorium.
4. Częstotliwość aktualizacji zasobów w repozytorium „Otwarte dane ZTM
w Gdańsku”
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jest

od
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Podmiot

ponownie

wykorzystujący te dane ma obowiązek dbać o ich aktualność.
5. Wykorzystując informacje publiczne udostępnione w serwisie Otwarty Gdańsk,
należy:
a) zamieścić informacje o źródle danych podając nazwę: Zarząd Transportu Miejskiego
w Gdańsku oraz, jeśli to możliwe, adres URL serwisu Otwarte dane ZTM w Gdańsku:
http://www.ztm.gda.pl/otwarty_ztm;
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b) podać datę wytworzenia oraz pozyskania informacji publicznej.
Postanowienia końcowe
1. ZTM w Gdańsku wraz z Miastem Gdańsk dokłada wszelkich starań, aby
korzystanie z Repozytorium „Otwarty Gdańsk”, w tym „Otwarte dane ZTM
w Gdańsku”, było możliwe bez istotnych przerw i innych zakłóceń.
2. ZTM w Gdańsku nie ponosi odpowiedzialności za nieaktualność danych
wynikającą z niepomyślnego procesu aktualizacji danych w Repozytorium
„Otwarte dane ZTM w Gdańsku”.
3. ZTM w Gdańsku nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do danych
wynikający z czynników od niego niezależnych.
4. W przypadku jakichkolwiek pytań/uwag do repozytorium „Otwarte dane ZTM
w Gdańsku”

należy

je

zgłosić

pocztą

elektroniczną

na adres: opendata@ztm.gda.pl
5. Zgłoszenie powinno zawierać oznaczenie zgłaszającego umożliwiające jego
identyfikację oraz krótki opis problemu.
6. Zgłoszenie zostanie rozpatrzone niezwłocznie, o czym zgłaszający zostanie

powiadomiony na adres podany w zgłoszeniu.
7. Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego dostępnych w serwisie
następuje na własną odpowiedzialność Podmiotu pobierającego dane.
8. ZTM w Gdańsku nie ponosi odpowiedzialności za sposób, aktualność
i ewentualną szkodę wynikającą z ponownego wykorzystania tych informacji
przez Pobierającego dane lub innych użytkowników.

Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku | Pion Dyrektora | ul. Na Stoku 49 | 80-874 Gdańsk
tel. +48 58 520-57-35, fax +48 58 520-57-50 |ztm@ztm.gda.pl | www.ztm.gda.pl

Strona 2 z 2

