REGULAMIN PORTALU EDUKATOR.PL
Prosimy o uważne przeczytanie Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania
z usług Portalu. Przez akceptację Regulaminu zgadzasz się na przestrzeganie
jego warunków. Jeżeli zaś nie zgadzasz się na warunki Regulaminu, nie
rejestruj się w Portalu i nie korzystaj z jego usług.
§ 1.
Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia
usług edukacyjnych przez Fundację Nauka i Wiedza z siedzibą w Warszawie przy
ul. Stryjeńskich 21, 02-791 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców i
rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji
oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000093919 (zwaną dalej
„Fundacją”) za pośrednictwem portalu internetowego edukator.pl (zwanego dalej
„Portalem”), którego jest właścicielem i operatorem oraz określa zasady i warunki
świadczenia przez Fundację usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.
§ 2. DEFINICJE
1. Pojęcia zastosowane w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:
1.

Edukator — oznacza Użytkownika posiadającego Profil nauczyciela
umożliwiający mu bezpośrednie zamieszczanie Treści w Zasobach.
Użytkownik ten musi być potwierdzony przez administratora konta
instytucjonalnego danej Szkoły.

2.

Edukator ID — oznacza unikalny, indywidualny identyfikator oznaczający
Użytkownika, wymagany wraz z Hasłem do założenia Konta Użytkownika
w Portalu. Identyfikator wybierany jest przez Użytkownika. Edukator ID jest
właściwym adresem poczty elektronicznej Użytkownika.

3.

Grupa — oznacza jednostkę organizacyjną w Portalu, składającą się z
jednego lub więcej Użytkowników. Grupa może być otwarta (i) - każdy z
Użytkowników może być członkiem grupy lub (ii) zamknięta - członkiem
grupy może być tylko Użytkownik zaakceptowany przez jej organizatora.
Domyślnie tworzona jest grupa zamknięta.

4.

Hasło — oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych, interpunkcyjnych lub
specjalnych wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji w Portalu,
wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika
w Portalu.

5.

Konto — oznacza zbiór Zasobów i uprawnień w ramach Portalu
przypisanych konkretnemu Użytkownikowi, posiadający Edukator ID i
Hasło. Dostęp do konta wymaga autoryzacji polegającej na podaniu
identyfikatora Edukator ID i Hasła. Konta dzielą się na (i) instytucjonalne przeznaczone dla osób prawnych, instytucji, jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej, stowarzyszeń etc. i (ii) indywidualne
- przeznaczone dla osób fizycznych.

6.

Kurs — oznacza jednostkę edukacyjną Portalu służącą zdobyciu lub
pogłębieniu wiedzy i umiejętności w określonym zakresie. Kurs składa się
z Publikowanych Treści.

7.

Newsletter — oznacza usługę polegającą na przesyłaniu przez Fundację,
na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej
zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach dostępnych w
Portalu lub za jego pośrednictwem. Newsletter przesyłany jest przez
Fundację do wszystkich Użytkowników, którzy dokonali subskrypcji.

8.

Polityka Prywatności — oznacza dokument regulujący w sposób
szczegółowy kwestie dotyczące i związane z przetwarzaniem danych
osobowych i ochroną prywatności Użytkowników.

9.

Portal — oznacza zbiór stron WWW, zlokalizowanych w danej domenie
należącej do Fundacji, pod adresem www.edukator.pl, stanowiący
własność Fundacji.

10. Prezentacja — oznacza jednostkę edukacyjną Portalu w postaci zbioru
Treści utworzonego w celach edukacyjnych, stanowiącego zespół plików i
Ramek, odnoszących się do informacji źródłowych, przy czym Ramki nie
mogą odnosić się do Witryn Podłączonych, gdzie zamieszczona Treść jest
dostępna wyłącznie dla zalogowanych użytkowników.
11. Profil — oznacza zbiór ról i uprawnień, które może wykorzystywać
Użytkownik. Użytkownik może mieć jeden lub więcej Profilów, w
zależności od tego, w jakim charakterze zamierza działać w Portalu.
Dostępne Profile to: osobisty, administrator, nauczyciel, uczeń i
obserwator, określone w § 5 poniżej. Profil osobisty jest profilem
domyślnym dla konta indywidualnego. Profil administrator jest profilem
domyślnym dla konta instytucjonalnego.
12. Publikowanie — oznacza udostępnianie przez Użytkownika Zasobów
przypisanych do jego konta w Portalu innym Użytkownikom lub osobom
trzecim, na zasadach określonych w § 4 Regulaminu.
13. Ramka — oznacza Treść zasobu internetowego, osadzoną w znaczniku
HTML iFrame.
14. Regulamin — oznacza niniejszy regulamin portalu edukator.pl.

15. Rejestracja — oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony
w § 8 Regulaminu, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika ze
wszystkich funkcjonalności Portalu.
16. Szkoła — oznacza jednostkę samorządu terytorialnego, osobę fizyczną,
osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której
ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu
działalność oświatową i dokonującą czynności prawnej związanej
bezpośrednio z jej działalnością oświatową.
17. Treści — oznacza wszelkiego rodzaju dane, informacje, dokumenty,
obrazy, filmy, muzykę itp., wytwarzane w Portalu lub dostarczane do
Portalu w postaci cyfrowej. Treść zamieszczona w Portalu stanowi Zasób o
statusie określonym zgodnie z § 4 Regulaminu.
18. Użytkownik — oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z
Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą
elektroniczną.
19. Wirtualny Dysk — oznacza narzędzie umożliwiające Użytkownikowi
przechowywanie Zasobów oraz informacji kierowanych osobiście do niego,
w sposób umożliwiający dostęp do Zasobów lub informacji w przyszłości
przez czas odpowiedni do celów, jakim te Zasoby lub informacje służą, i
które pozwalają na odtworzenie przechowywanych Zasobów lub informacji
w niezmienionej postaci.
20. Witryny Podłączone — oznacza niezależne witryny WWW podmiotów
trzecich.
21. Zasoby — oznacza wszelkie Treści, Prezentacje i produkty zapisane w
systemie informatycznym Portalu, które są dostępne dla Użytkownika lub
przez niego tworzone i Publikowane.

§ 3. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Wszelkie prawa do Portalu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności
intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, a także do wzorców,
formularzy, logotypów zamieszczanych na Portalu należą do Fundacji (za
wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Portalu w celach prezentacji
przedmiotów lub usług w ramach dozwolonego użytku, do których to prawa
autorskie lub licencje należą do podmiotów trzecich), a korzystanie z nich
może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz
za zgodą Fundacji wyrażoną na piśmie.
2. Portal służy do tworzenia, zamieszczania oraz przechowywania Treści na
Wirtualnym Dysku przypisanym do Konta Użytkownika oraz do tworzenia,
modyfikowania, przechowywania i udostępniania przygotowanych przez

Użytkownika Treści w celach edukacyjnych, z możliwością dostępu do nich z
dowolnej lokalizacji geograficznej za pośrednictwem sieci internet. Z Portalem
połączone są moduły wyszukiwania google, youtube, flickr itp., mające za
zadanie ułatwienie przygotowania Zasobu.
3. Fundacja stosuje mechanizm plików „cookie”, które podczas korzystania przez
Użytkownika z Portalu, zapisywane są przez serwer Fundacji na dysku twardym
urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików „cookie” ma na celu
poprawne działanie Portalu na urządzeniach końcowych Użytkowników.
Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie
powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników
ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy
Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej
swojego urządzenia końcowego. Fundacja wskazuje, że wyłączenie „cookies”
może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Portalu.
4. W celu założenia konta w Portalu oraz w celu korzystania z usług dostępnych w
Portalu, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty
elektronicznej.
5. W celu korzystania z Portalu, Użytkownik powinien posiadać sprzęt lub
oprogramowanie spełniające wymagania wskazane w pkt. 7 poniżej.
6. Fundacja oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług
świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania
i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego
Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które
zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować
programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
Fundacja nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie jej w
jakiejkolwiek formie Hasła.
7. Fundacja dołoży starań, aby korzystanie z Portalu było możliwe dla
użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek
internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń
internetowych. Portal jest zoptymalizowany dla minimalnej horyzontalnej
rozdzielczości ekranu wynoszącej 960 pikseli. Minimalne wymagania
techniczne umożliwiające korzystanie z Portalu to:
7.1. przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub
Chrome 45 lub FireFox 43 lub nowszych, z włączoną obsługą języka
Javascript, akceptująca pliki typu „cookie”,
7.2. łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.
8.

Treści znajdujące się w Portalu stanowią własność ich twórcy. Fundacja nie
jest dystrybutorem, ani wydawcą Treści dostarczanych przez Użytkowników
lub osoby trzecie. Fundacja nie ma kontroli nad redakcją Treści, których
sama nie jest autorem. Fundacja nie jest inicjatorem przekazu Treści, nie
wybiera odbiorcy przekazu Treści oraz nie wybiera oraz nie modyfikuje
informacji zawartych w przekazie Treści.

9.

Fundacja nie jest zobowiązana do przeglądania Treści i Zasobów, w tym
Treści i Zasobów tworzonych lub udostępnianych przez Użytkownika.

10.

Portal oferuje wiele możliwości do działań interaktywnych, które pozwalają
Użytkownikom na komunikowanie się ze sobą bezpośrednio lub które
umożliwiają Użytkownikom zamieszczanie Treści i Zasobów, które mogą
być widoczne dla innych Użytkowników tych usług. Zakres tych usług może
się zmieniać od czasu do czasu, z wcześniejszym powiadomieniem.

11.

Usługi interaktywne mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów
zgodnych z prawem oraz zgodnie z niniejszym Regulaminem. Jeśli
Użytkownik zamierza korzystać z jakichkolwiek usług Portalu lub np.
publikować
lub
przekazywać
m.in.
wszelkie
informacje,
dane,
oprogramowanie, fotografie, wykresy, filmy, kroje, grafikę, muzykę, dźwięki
i inne materiały, proszony jest o staranne wybranie informacji, które
napisze lub dostarczy do innych Użytkowników oraz zobowiązany jest
posiadać autorskie prawa majątkowe lub licencję umożliwiającą mu
zamieszczanie powyższych treści.
§ 4. PUBLIKOWANIE, PRAWA I LICENCJE

1. Publikowane mogą być wyłącznie Treści, do których Użytkownik Publikujący
posiada odpowiednie zgody prawa, zgody, zezwolenia, autorskie prawa
majątkowe lub odpowiednią licencję umożliwiającą mu Publikowanie Treści w
Portalu na warunkach określonych w Regulaminie. Publikowanie Zasobu odbywa
się na warunkach odpowiednich dla Treści oraz poprzez przyznanie Zasobowi
przez Użytkownika odpowiedniego statusu dostępności oraz udzielenia licencji,
określającej warunki jego użytkowania, chyba że dany Zasób nie może być
przedmiotem licencji lub prawa autorskie należą do podmiotu trzeciego. Zasób
może mieć przydzielony tylko jeden (1) status dostępności i tylko jedną (1)
licencję użytkowania (o ile Użytkownik posiada prawa do udzielenia licencji).
2. Status dostępności Zasobu może być:
2.1. prywatny — Zasób jest dostępny wyłącznie Użytkownikowi, który go
utworzył,
2.2. publiczny — Zasób jest dostępny dla innych Użytkowników lub osób
trzecich,
2.3. niepubliczny — Zasób jest dostępny wyłącznie dla Użytkowników w Grupie
zamkniętej.
3. Domyślnym statusem dostępności Zasobu jest status prywatny. Zasób ten jest
dostępny tylko dla Użytkownika i nie jest nigdzie publikowany.
4. Aby Zasób posiadał status publiczny lub niepubliczny, Użytkownik musi
dokonać Publikacji i nadać mu odpowiedni status. Zasoby, do których
Użytkownik posiada autorskie prawa majątkowe lub licencję z prawem do
udzielania sublicencji, są Publikowane w statusie publicznym oraz
niepublicznym domyślnie na licencji Creative Commons: CC BY-NC-SA —

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne - na tych samych warunkach, chyba
że posiadana przez Użytkownika licencja została udzielona w węższym
zakresie niż licencja Creative Commons: CC BY-NC-SA. W takim wypadku
Użytkownik udziela sublicencji w najszerszym zakresie w jakim pozwala mu
jego licencja, lecz nie szerszym niż Creative Commons: CC BY-NC-SA.
Użytkownik nie może Publikować Zasobów do których nie posiada
odpowiednich praw, niezależnie od statusu dostępności takiego Zasobu.
4.1. Licencja Creative Commons: CC BY-NC-SA pozwala na nieodpłatne,
niewyłączne, niesublicencjonowane, bezterminowe, nieodwołalne i
nieograniczone
terytorialnie
użytkowanie
Zasobu
w
celach
niekomercyjnych,
w
tym
jego
kopiowanie,
rozpowszechnianie,
remiksowanie, i zmienianie w całości lub części, pod warunkiem uznania
jego autorstwa oraz licencjonowania utworów zależnych na tych samych
warunkach.
4.2. Publikując Zasób o statusie publicznym oraz niepublicznym, Użytkownik
oświadcza, iż (i) posiada autorskie prawa majątkowe albo licencję z
prawem do udzielaniem sublicencji w zakresie nie węższym niż licencja
Creative Commons: CC BY-NC, (ii) Zasób nie narusza praw osób trzecich,
(iii) udziela na rzecz Fundacji i pozostałych Użytkowników Portalu licencji
Creative Commons: CC BY-NC, z wyjątkiem sytuacji, gdy Zasób posiada
status prywatny.
5. Publikowanie Zasobów może być pobieżnie moderowane. Ma ono na celu
sprawdzenie, czy Publikowane Zasoby nie naruszają niniejszego Regulaminu
oraz ma na celu uporządkowanie Zasobów w Portalu. Pozytywna moderacja
Zasobu przez Fundację lub Edukatora nie potwierdza, iż Zasób jest w pełni
zgodny z niniejszym Regulaminem oraz że nie narusza praw osób trzecich,
przy czym Fundacja postara się dołożyć starań, aby nie były Publikowane
Zasoby, które ewidentnie naruszają prawa osób trzecich i nie są
wykorzystywane w celach edukacyjnych lub w ramach dozwolonego użytku.
Moderowanie następować będzie przez następujące podmioty:
5.1. Publikowanie Zasobów o statusie publicznym może być pobieżnie
moderowane przez Fundację lub Edukatora.
5.2. Publikowanie Zasobów o statusie niepublicznym w grupie zamkniętej
może być pobieżnie moderowane przez administratora grupy.
6. Edukator może Publikować Zasoby bez moderowania przez Fundację.
7. Publikowane Zasoby o statusie niepublicznym nie mogą być usuwane,
kopiowane, powielane, dystrybuowane, zmieniane itp. przez innego
Użytkownika, niż Użytkownik udostępniający ten Zasób.
8. Publikując Zasób, Użytkownik oświadcza, iż Zasób ten nie narusza
jakichkolwiek praw osób trzecich. Wyłączną odpowiedzialność za Publikowane
Zasoby ponosi Użytkownik, który je udostępnił.

9. Użytkownikowi przysługuje prawo do określania warunków użytkowania
Zasobów będących jego autorstwa i do których posiada autorskie prawa
majątkowe (ewentualnie licencję z prawem udzielania sublicencji). Może w tym
celu:
9.1. pozostawić licencję domyślną, o ile jego licencja mu na to zezwala,
9.2. wybrać licencję Creative Commons: CC BY-NC-ND - Uznanie autorstwa Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych, o ile licencja mu na to
zezwala.
Licencja
ta
pozwala
na
nieodpłatne,
niewyłączne,
niesublicencjonowane, bezterminowe, nieodwołalne i nieograniczone
terytorialnie użytkowanie Zasobu w celach niekomercyjnych, pod
warunkiem uznania jego autorstwa, o ile jest on rozpowszechniany w
całości i w niezmienionej formie.
10.

Z licencjonowania wyłączone są Ramki.

11. Przesyłając, wgrywając, dostarczając, zapisując, przechowując, wysyłając lub
odbierając Treści do Portalu lub za jego pośrednictwem, Użytkownik udziela
Fundacji, o ile to możliwe na podstawie przepisów prawa i posiadanych przez
niego praw do Treści, nieodpłatnej, niewyłącznej, nieodwołalnej,
bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie licencji na ich przechowywanie
w systemie informatycznym Fundacji.
§ 5. PROFILE
1. Profile są zbiorem ról i uprawnień systemowych w koncie Użytkownika w
Portalu. Mają one za zadanie ułatwienie Użytkownikom realizacji zadań i
czynności edukacyjnych związanych z przekazywaniem lub nabywaniem wiedzy
w zależności od charakteru wykonywanych funkcji. Odbywa się to poprzez
zastosowanie w Portalu polityki ograniczonej odpowiedzialności. Z jednej
strony ogranicza ona popełnianie nadużyć, z drugiej zaś umożliwia właściwe
korzystanie z Portalu w przypadku wystąpienia konfliktu interesów, co może
mieć miejsce w sytuacji, gdy Użytkownik powinien funkcjonować jednocześnie
jako na przykład uczeń i nauczyciel, bądź rodzic i uczeń.
2. W Portalu następujące profile są dostępne dla Użytkownika:
2.1. administrator — profil domyślny w koncie instytucjonalnym; konto
instytucjonalne może mieć więcej niż jednego Użytkownika z profilem
administratora.
2.2. osobisty — profil domyślny w koncie indywidualnym; umożliwia
korzystanie z ogólnodostępnych funkcjonalności Portalu, to jest przede
wszystkim korzystanie z wyszukiwarek, tworzenie Treści, w tym
Prezentacji i Ramek, gromadzenie Zasobów i komunikowanie się z innymi
Użytkownikami.
2.3. nauczyciel — profil opcjonalny w koncie indywidualnym o najszerszych
uprawnieniach w połączeniu z kontem instytucjonalnym danej Szkoły;

umożliwia realizowanie zadań i czynności związanych z przekazywaniem
wiedzy, w tym przede wszystkim tworzenie Grup, Kursów oraz
autoryzowanie uczniów w ramach swoich Grup szkolnych.
2.4. uczeń — profil opcjonalny w koncie indywidualnym o ograniczonych
uprawnieniach w połączeniu z kontem instytucjonalnym danej Szkoły;
umożliwia realizowanie zadań i czynności związanych z nabywaniem
wiedzy, w tym przede wszystkim tworzenie Prezentacji i udział w Grupach
szkolnych.
2.5. rodzic — profil opcjonalny w koncie indywidualnym o ograniczonych
uprawnieniach; umożliwia między innymi uczestniczenie w Grupach
tworzonych przez nauczyciela. Jest przeznaczony dla rodziców lub
opiekunów prawnych uczniów.
2.6. inny — profil opcjonalny w koncie indywidualnym o ograniczonych
uprawnieniach; przeznaczony dla pozostałych osób, zwłaszcza chcących
kształcić się na zasadach wolnego słuchacza lub przekazywać wiedzę jako
badacz niezależny (niezwiązany z żadną Szkołą).
3. Hierarchia profili jest następująca (w porządku malejącym):
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

administrator,
nauczyciel,
uczeń,
rodzic i inny.

4.

Profile domyślne są przydzielane Użytkownikowi w momencie zakładania
Konta.

5.

Profile opcjonalne są wybierane przez Użytkownika w momencie zakładania
Konta, jednak mogą one podlegać weryfikacji przez Użytkownika z profilem
wyższego rzędu lub przez administrację Portalu lub administrację konta
szkolnego:
5.1. nauczyciel — uzyskiwany na podstawie powiązania Użytkownika ze
Szkołą, w której jest zatrudniony.
5.2. uczeń — uzyskiwany na podstawie powiązania Użytkownika ze Szkołą,
w której się uczy.
5.3. rodzic i inny

6.

Użytkownik, w toku korzystania z Portalu, może mieć jednocześnie więcej niż
jeden profil opcjonalny, pod warunkiem ustanowienia odpowiedniego
powiązania pomiędzy swoim kontem a daną Szkołą. Zapisy pkt. 5 powyżej
stosuje się.

§ 6. KORZYSTANIE Z PORTALU
1. Korzystanie z Portalu jest dobrowolne.
2. Korzystanie z Portalu przez osoby fizyczne jest nieodpłatne.
3. Korzystanie z Portalu przez Szkoły, znajdujące się w wykazie szkół i placówek
oświatowych Ministerstwa Edukacji Narodowej (tj. w bazie danych SIO,
utworzonej na mocy art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie
informacji oświatowej, Dz. U. 2011 nr 139 poz. 814 ), jest nieodpłatne.
4. Niedozwolone jest wykorzystywanie Portalu do prowadzenia działalności
komercyjnej lub do wykorzystywania Portalu pośrednio lub bezpośrednio w
tym celu.
5. Niedozwolone jest wykorzystywanie Portalu w celu prowadzenia przez
Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Fundacji, w szczególności
jej interes prawny oraz ekonomiczny.
6. Niedozwolone jest dostarczanie przez Użytkownika Treści i Zasobów o
charakterze
bezprawnym,
szkodliwych,
obraźliwych,
wulgarnych,
obscenicznych, pornograficznych, bluźnierczych, rasistowskich, w tym Treści
zachęcających do postępowania stanowiącego przestępstwo albo wykroczenie,
lub mogącego prowadzić do jakiejkolwiek odpowiedzialności Fundacji lub
Użytkownika lub w inny sposób naruszających obowiązujące prawo.

§ 7. DANE OSOBOWE
1. Poprzez rejestrację w Portalu Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i
przetwarzanie swoich danych osobowych przez Fundację zgodnie z
Regulaminem w celu przeprowadzenia procesu rejestracji i dalszego
korzystania przez Użytkownika z Portalu.
2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Fundacja.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do Rejestracji i
korzystania z Portalu. Użytkownikowi, który podał swoje dane osobowe,
przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania
usunięcia. W przypadku żądania usunięcia danych, Użytkownik zobowiązany
jest usunąć Konto. Jeżeli Użytkownik dobrowolnie nie usunie swojego Konta w
terminie 14 dni, Konto zostanie zablokowane, a następnie usunięte przez
Fundację, chyba że Użytkownik cofnie swoje żądanie co do usunięcia danych.
4. Fundacja może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik
naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest
niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności
Użytkownika.

§ 8. KONTA I BEZPIECZEŃSTWO
1. Warunkiem korzystania z większości funkcji lub usług oferowanych w Portalu
lub za jego pośrednictwem jest założenie konta, co wiąże się ze
skonfigurowaniem identyfikatora Edukator ID i Hasła.
2. W celu Rejestracji Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny
udostępniony przez Fundację na Portalu i przesłać wypełniony formularz
rejestracyjny drogą elektroniczną do Fundacji poprzez wybór odpowiedniej
funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji
Użytkownik ustala indywidualne Hasło oraz podaje następujące dane osobowe:
imię i nazwisko, adres email (stanowiący jego Edukator ID) oraz kod pocztowy
Szkoły. Użytkownik może zostać dodatkowo poproszony o podanie swoich
zanteresowań lub grupy zawodowej.
3. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Użytkownik ma możliwość
zapoznania się z Regulaminem. W celu korzystania z większości funkcji i usług
Portalu konieczne jest założenie Konta i zaakceptowanie Regulaminu. Jeżeli
dana osoba nie akceptuje postanowień Regulaminu, powinna opuścić Portal.
4. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje
niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w
formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Fundację, wraz z
linkiem aktywacyjnym. W celu aktywacji Konta Użytkownik powinien kliknąć w
link aktywacyjny. Z chwilą aktywowania Konta zawarta zostaje umowa o
świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Użytkownika, zaś
Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta Użytkownika i dokonywania
zmian danych podanych podczas Rejestracji.
5. Konta instytucjonalne mogą
wymienionych w § 6, pkt 3.

być

domyślnie

tworzone

tylko

dla

Szkół

6. W przypadku stwierdzenia braku Szkoły w wykazie oferowanym przez Portal
lub niemożności samodzielnego założenia Konta, należy zwrócić się do
Fundacji z prośbą o dodanie szkoły do bazy szkół i placówek.
7. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie poufności
informacji o swoim Koncie, w tym swojego Hasła, a także za wszelkie działania
podejmowane przy wykorzystaniu jego Konta.
8. Użytkownik zgadza się niezwłocznie powiadamiać Fundację o wszelkich
przypadkach nieautoryzowanego użycia jego Konta lub Hasła oraz wszelkich
innych naruszeniach zabezpieczeń. Jednak w zakresie dopuszczalnym przez
przepisy prawa Użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za
straty poniesione przez Fundację lub innych użytkowników bądź osoby
odwiedzające Portal z powodu użycia przez inną osobę identyfikatora Edukator
ID, Hasła lub Konta należącego do Użytkownika.
9. Niedozwolone jest używanie identyfikatorów Edukator ID, Haseł lub Kont
należących do innych osób. Fundacja nie może i nie będzie ponosić
odpowiedzialności, w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa, za straty

lub szkody wynikające z nieprzestrzegania przez Użytkownika powyższych
zasad, chyba że szkoda powstała z winy umyślnej Fundacji.

§ 9. PRYWATNOŚĆ
1. Polityka Fundacji w zakresie ochrony prywatności ma zastosowanie w
korzystaniu z Portalu. Ponadto korzystając z Portalu, Użytkownik przyjmuje do
wiadomości i wyraża zgodę na fakt, że transmisje danych w Internecie nigdy nie
zapewniają całkowitej prywatności i bezpieczeństwa. Użytkownik przyjmuje do
wiadomości, że każda wiadomość lub informacja przesłana do Portalu może
zostać, z przyczyn niezależnych od Fundacji, odczytana lub przechwycona
przez inne osoby, nawet jeśli zadeklarowane zostało szyfrowanie danej
transmisji.
2. Szczegóły ochrony prywatności zostały określone w Polityce Prywatności
dostępnej na Portalu.
§ 10. ŁĄCZA DO INNYCH WITRYN I PORTALU
1. Portal może zawierać łącza do Witryn Podłączonych i do Portalu. Łącza do
Witryn Podłączonych są udostępniane wyłącznie jako udogodnienie dla osób
odwiedzających Portal. Fundacja nie sprawuje kontroli nad Witrynami
Podłączonymi i nie ponosi odpowiedzialności za treść Witryn Podłączonych, ani
nie rekomenduje zawartych w nich treści, w tym informacji bądź materiałów.
2. Użytkownik musi dokonać samodzielnej niezależnej oceny w odniesieniu do
swoich interakcji z Witrynami Podłączonymi.
§ 11. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I ZASTRZEŻENIA
1. Fundacja nie gwarantuje, że Portal lub jakiekolwiek Treści, usługi lub funkcje
Portalu będą zawsze działać prawidłowo i nieprzerwanie, ani że jakiekolwiek
usterki będą od razu eliminowane. Przy czym Fundacja dołoży starań, aby
usterki były eliminowane niezwłocznie.
2. Fundacja nie gwarantuje, że korzystanie z Portalu przez Użytkownika
doprowadzi do uzyskania przez niego określonych rezultatów.
3. Fundacja oświadcza, że dołoży wszelkich starań w zakresie odpowiedniego
zabezpieczenia systemu informatycznego Portalu, jednak nie gwarantuje, że
dane pobrane z Portalu będą wolne od wirusów, robaków, botów, innego
złośliwego oprogramowania lub elementów niepożądanych, czy szkodliwych.
4. Fundacja nie gwarantuje, że funkcjonalności dostępne w Portalu lub oferowane
za jego pośrednictwem są jednakowo dostępne dla wszystkich Użytkowników
lub osób trzecich na całym świecie. Różnice mogą wynikać z obowiązujących
na danym terytorium przepisów prawa lub działań osób trzecich.

5. Fundacja nie jest zobowiązana do przechowywania kopii zapasowych,
zawierających jakiekolwiek Treści czy Zasoby, zamieszczone w Portalu, w tym
na Wirtualnym Dysku, z wyłączeniem danych osobowych lub danych objętych
Polityką Prywatności.
6. W zakresie dopuszczalnym
odpowiedzialność Fundacji za:

przez

przepisy

prawa

wyłączona

zostaje

6.1. wszelkie szkody wynikłe ze sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z
Portalu, chyba że takie działania Użytkowników stanowią normalne
korzystanie z Portalu zgodnie z jego przeznaczeniem i w sposób określony
w niniejszym Regulaminie lub szkoda powstała z winy umyślnej Fundacji.
6.2. jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego
przygotowania Zasobów lub ich Publikowania, bądź też niemożności ich
Publikowania, jak również za szkody wynikłe z działań siły wyższej, innych
Użytkowników lub osób trzecich.
6.3. skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie Hasła
dostępowego Użytkownika,.
6.4. udostępnienie Hasła i danych do logowania osobom upoważnionym na
podstawie właściwych przepisów prawa, w szczególności za ich
udostępnienie organom ścigania.
6.5. informacje pobrane przez Użytkownika z Internetu lub innych źródeł oraz
za skutki ich wykorzystania przez Użytkownika.
6.6. usunięcie przez Fundację Zasobów lub zablokowanie Konta w wyniku
naruszenia Regulaminu lub praw osób trzecich dokonanego przez
Użytkownika.
6.7. działania Użytkownika niezgodne z prawem i niniejszym Regulaminem, w
szczególności za naruszenie praw autorskich osób trzecich lub polegające
na zbieraniu i przetwarzaniu danych osobowych.
6.8. problemy techniczne związane
internetowych dla Użytkownika.

z

działaniem

dostawców

usług

6.9. korzystanie przez Użytkownika z podanego przez niego adresu e-mail
przy rejestracji Konta i którym się posługuje przy korzystaniu z Portalu.
7. W zakresie dopuszczonym przez prawo Fundacja zastrzega sobie prawo do:
7.1. okresowego wyłączania Portalu w celach konserwacyjnych lub
naprawczych za uprzednim powiadomieniem zamieszczonym na Portalu
lub bez takiego powiadomienia w przypadkach nagłych awarii.
7.2. natychmiastowego zawieszenia lub usunięcia Konta danego Użytkownika w
wypadku stwierdzenia naruszenia przez niego Regulaminu.

7.3. niezwłocznego usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do Zasobów danego
Użytkownika (lub dalszych Użytkowników, którzy korzystali z tego Zasobu,
a Fundacja będzie w stanie je wykryć lub otrzyma stosowne
zawiadomienie) znajdujących się w Portalu w przypadku, gdy te Zasoby
naruszają niniejszy Regulamin, przepisy prawa lub mają charakter
bezprawny, w szczególności w sytuacji, gdy Fundacja otrzyma stosowne
zawiadomienie lub wiadomość o naruszeniu.
7.4. przeniesienia swoich praw i obowiązków związanych ze świadczeniem
usług drogą elektroniczną w Portalu na inny podmiot.
7.5. ograniczenia dostępności lub funkcjonalności Portalu dla dowolnych
Użytkowników (zwłaszcza poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej) z
przyczyn wynikających z obowiązujących na danym terytorium przepisów
prawa lub działań osób trzecich lub naruszenia Regulaminu.
8.

9.

Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować działań, które mogłyby:
8.1.

zachwiać
pracę
lub
informatycznego Portalu.

8.2.

prowadzić do zakłócenia prawidłowego działania Portalu lub mieć
negatywny wpływ na korzystanie z Portalu przez innych
Użytkowników.

8.3.

prowadzić do naruszenia zabezpieczeń bądź mechanizmów
uwierzytelniania stosowanych w systemie informatycznym Portalu.

8.4.

mieć na celu uzyskanie nieautoryzowanych informacji o innych
Użytkownikach lub osobach trzecich, w tym działań mogących
doprowadzić do naruszenia dóbr, prywatności innych Użytkowników
lub osób trzecich oraz ogólnie przyjętych norm społecznych lub
przepisów prawa.

W zakresie dopuszczalnym
Użytkownikowi zabrania się:

przeciążyć

przez

przepisy

infrastrukturę

obowiązującego

systemu

prawa

9.1.

rozpowszechniania za pośrednictwem Portalu Zasobów lub utworów,
które naruszają prawa autorskie lub dobra osobiste osób trzecich,

9.2.

umieszczania Zasobów zawierających treści niezgodne z prawem, a w
szczególności zwierających treści pornograficzne, z użyciem
przemocy, materiałów propagujących piractwo fonograficzne,
komputerowe, upowszechniających techniki łamania zabezpieczeń
danych, wirusy oraz zamieszczania wszelkich podobnych w treści i
działaniu Zasobów,

9.3.

umieszczania treści nawołujących do nienawiści na tle etnicznym,
rasowym, religijnym lub jakimkolwiek innym oraz propagujących
faszyzm, nazizm oraz inne zakazane przez prawo ideologie,

9.4.

umieszczania treści naruszających ogólnie przyjęte normy
obyczajowe i społeczne jak również treści wulgarnych lub
drastycznych,

9.5.

zakładania kont i umieszczania Zasobów o nazwach naruszających
przepisy prawa, nawiązujących do wyrazów powszechnie uznanych za
wulgarne, obraźliwe lub naruszających dobre obyczaje,

9.6.

podejmowania działań mających na celu uzyskanie haseł do Kont
innych Użytkowników,

9.7.

obciążania serwera obsługującego Portal poprzez nadmierne
wytwarzanie ruchu na Koncie lub inne czynności wykraczające poza
ramy rozsądnego użycia Konta,

9.8.

Publikowania
spamu).

9.9.

zbierania danych Użytkowników oraz w innych formach uzyskiwania
dostępu do Portalu z wykorzystaniem narzędzi automatycznych (np.
botów zbierających, pająków, robotów lub programów kopiujących),

nieautoryzowanych

informacji

komercyjnych

(np.

9.10. przesyłania wirusów i złośliwego kodu innego rodzaju,
9.11. atakowania, zastraszania, mobingu i nękania innych Użytkowników,
9.12. odpłatnego przenoszenia oraz odpłatnego udostępniania części lub
całości konta w jakiejkolwiek formie,
9.13. umieszczanie w Portalu przez Użytkownika Zasobów
zawierających jakiekolwiek dane osobowe innych osób.

i

Treści

§ 12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZASOBY
1. Pełną odpowiedzialność za treść Zasobów tworzonych, zamieszczanych,
kopiowanych na Konto Użytkownika oraz Publikowanych przez Użytkownika
ponosi wyłącznie Użytkownik. Użytkownik może zamieszczać na Portalu
wyłącznie Treści, które nie naruszają praw autorskich oraz dóbr osobistych
osób trzecich lub do których Użytkownik posiada prawa autorskie lub licencję
w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie i umożliwiającym Publikację
Treści w Portalu.
2. Użytkownik umieszczając Treści, oświadcza, iż są one wolne od wad prawnych
oraz roszczeń osób trzecich oraz, że przysługują mu wszelkie prawa do
umieszczanych treści, włącznie z autorskimi prawami majątkowym lub
odpowiednią
licencją,
obejmującymi
prawo
do
Publikowania
i
rozpowszechniania Zasobów w sieci Internet, oraz z prawem do wykorzystania
wizerunku osoby trzeciej, jak również że prawa te nie są ograniczone w
jakikolwiek sposób na rzecz żadnej osoby trzeciej.

3. Fundacja zastrzega sobie prawo do usunięcia z Portalu Zasobów, które
naruszają przepisy prawa, prawa osób trzecich lub niniejszy Regulamin.
Fundacja nie zapewnia zgodności z prawem przygotowanych przez
Użytkownika Zasobów ani nie ponosi odpowiedzialności w przypadku gdyby
przygotowane Zasoby naruszały prawa osób trzecich. Fundacja oświadcza, iż
może nie mieć możliwości zweryfikowania zgodności z przepisami prawa
zamieszczanych w Zasobach Treści z uwagi, iż materiały te mogą odnosić się
do każdej Witryny Podłączonej lub Zasobów innego Użytkownika.
4. Fundacja nie ingeruje samoczynnie w treść Zasobów, chyba że wykryje
niezgodność tych Zasobów z przepisami prawa lub prawami osób trzecich. W
przypadku zgłoszenia przez uprawnionego Użytkownika lub uprawnioną osobę
trzecią naruszenia przepisów prawa przez danego Użytkownika, Fundacja
podejmie działania mające na celu wyjaśnienie przedmiotowego nadużycia, w
tym uprawniona jest do usunięcia zgłoszonego Zasobu, a nawet do
zawieszenia lub usunięcia Konta Użytkownika.
5. W przypadku gdy Fundacja poweźmie wątpliwość lub osoba trzecia zgłosi
Fundacji uzasadnione zawiadomienie co do naruszenia jej praw zawartych w
Zasobie, Fundacja może usunąć ten Zasób i wezwać Użytkownika do złożenia
wyjaśnień w zakresie zawiadomienia o naruszeniu prawa przez tego
Użytkownika. Jeżeli Użytkownik naruszył prawa osoby trzeciej i nie posiada
praw do Zasobu lub jego części, Fundacja może usunąć ten Zasób z Konta
Użytkownika, jak również może usunąć Konto Użytkownika. Powyższe nie
zwalnia Użytkownika z ewentualnej odpowiedzialności za bezprawne
rozpowszechnianie Zasobu. Ponowne umieszczenie lub próba ponownego
umieszczenia usuniętego przez Fundację Zasobu stanowić będzie rażące
naruszenie Regulaminu, co nie wyklucza odpowiedzialności cywilnej i karnej
Użytkownika w związku z bezprawnym rozpowszechnianiem Zasobów.
6. Użytkownik, który uzyskuje dostęp do Portalu i korzysta z jego usług i
funkcjonalności spoza Rzeczypospolitej Polskiej, jest zobowiązany do
przestrzegania właściwego dla niego prawa.

§ 13. NARUSZENIE REGULAMINU
1. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność związaną z przestrzeganiem
praw autorskich i innych praw związanych z przechowywaniem,
rozpowszechnianiem i innymi formami korzystania z Zasobów oraz utworów
wchodzących w skład Prezentacji.
2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż przygotowanie Prezentacji lub innych
Zasobów czy Treści w celach edukacyjnych w szkole lub uczelni co do zasady
stanowi dozwolony użytek w rozumieniu prawa autorskiego. Wykorzystanie
takiej Prezentacji lub innych Zasobów czy Treści w celach innych niż
edukacyjne może stanowić naruszenie praw autorskich, w szczególności gdy
zawierają one linki do stron internetowych, które nie są dostępne dla ogółu
użytkowników Internetu.

3. Użytkownik zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią
w stosunku do Fundacji z roszczeniami z tytułu naruszenia jej praw przez
Zasoby zamieszczone przez Użytkownika w Portalu, Użytkownik ten
zobowiązuje się wstąpić do sprawy w miejsce Fundacji lub przystąpi do sprawy
w charakterze interwenienta ubocznego oraz zobowiązuje się na pierwsze
żądanie, w ciągu 30 dni pokryć wszelkie koszty ewentualnego postępowania
sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych przez Sąd lub
ustalonych w drodze ugody odszkodowań.
4. W przypadku, gdy w uzasadnionej i rozsądnej ocenie Fundacji, Użytkownik
podjął działania, które nie są wprost zakazane przez niniejszy Regulamin, ale
są uważane za niepożądane, Fundacja może wezwać Użytkownika za
pośrednictwem
poczty
elektronicznej
do
zaniechania
naruszeń.
Niezastosowanie się do wezwania Fundacji przez Użytkownika w terminie 7
dni, stanowić będzie naruszenie niniejszego Regulaminu. W sytuacjach
wyjątkowych Fundacja zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta, części
lub całości Zasobów danego Użytkownika.
5. Za naruszenie Regulaminu uważa się również podżeganie, pomoc, ułatwianie
lub propagowanie metod łamania i obchodzenia postanowień Regulaminu,
przepisów prawa, jak również świadome czerpanie korzyści z takich działań.
6. Wszelkie naruszenia Regulaminu każdy Użytkownik może zgłosić Fundacji
poprzez wciśnięcie przycisku „Zgłoś Naruszenie”.
§ 14. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Użytkownik przez utworzenie Konta, a w szczególności poprzez udostępnienie
Fundacji adresu elektronicznego, na czas posiadania Konta, wyraża zgodę na
przesyłanie przez Fundację, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w
szczególności poczty elektronicznej, skierowanej do Użytkownika informacji
handlowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1422), a w
szczególności Newsletterów.
2. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować korzystania z usług
świadczonych przez Fundację w ramach Portalu, z otrzymywania informacji
handlowej lub z Newsletteru poprzez przesłanie informacji o rezygnacji na
adres email: edukator@edukator.pl.
3. Użytkownik może złożyć reklamację związaną ze świadczeniem usług drogą
elektroniczną przez Fundację. Reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z § 15
Regulaminu.
4. Adres elektroniczny wykorzystywany będzie do przesyłania informacji
dotyczących korzystania z Portalu oraz do przesyłania Newslettera. Fundacja
zobowiązuje się do niewysyłania treści o charakterze bezprawnym.
5. Fundacja zapewnia Użytkownikowi dostęp do aktualnej informacji o
udostępnianych przez Fundację środkach technicznych zapobiegających

pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych
oraz Treści przesyłanych drogą elektroniczną.

§ 15. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Portalu, Uczestnicy winni zgłaszać
na piśmie listem poleconym na adres Fundacji.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres
zamieszkania, adres do korespondencji Użytkownika, Edukator ID (o ile
posiada) jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji oraz określenia
żądania.
3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez
Fundację.
4. Reklamacje
Uczestników
będzie
rozpatrywać
Fundacja
zgodnie
z
postanowieniami Regulaminu. Decyzje Fundacji w przedmiocie reklamacji
Uczestników podejmowane będą przez trzyosobową Komisję powołaną przez
Fundację, większością głosów w formie pisemnej. Użytkownik zostanie o
decyzji Fundacji powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w
reklamacji.
5. Postępowanie reklamacyjne prowadzone przez Fundację nie wyłącza, nie
ogranicza i nie zawiesza uprawnień Użytkownika oraz nie wyklucza
dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Użytkownika na podstawie
powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Po wyczerpaniu procesu
reklamacyjnego Użytkownikowi przysługuje prawo dochodzenia dalszych
roszczeń w drodze postępowania sądowego przed właściwym sądem
powszechnym.
§ 16. Prawo do odstąpienia od umowy
1. Usługa dostępu do Portalu świadczona będzie Użytkownikowi przez czas
nieokreślony, przy czym Użytkownik może wypowiedzieć umowę dotyczącą
usługi w każdym momencie i bez zachowania okresu wypowiedzenia poprzez
usunięcie Konta.
2. Użytkownik w rozumieniu obowiązujących przepisów może odstąpić od
umowy o świadczenie usługi dostępu do Portalu w terminie 14 dni od daty
zawarcia umowy o świadczenie usługi tj. zarejestrowania się w Portalu.
3. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone pisemnie na adres:
Fundacja Nauka i Wiedza z siedzibą w Warszawie, ul. Stryjeńskich 21, 02-791
Warszawa (wzór oświadczenia w Załączniku nr 1), bądź mailowo na adres:
edukator@edukator.pl, przy czym dla zachowania terminu wystarczające jest
wysłanie przedmiotowego oświadczenia przed upływem terminu wskazanego
w pkt. 2 powyżej.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Użytkownik zostanie poinformowany
przez Fundację o konieczności zrealizowania przez Użytkownika czynności
usunięcia Konta. Konto można usunąć poprzez wciśnięcie przycisku
„usunięcie Konta” w panelu Użytkownika.
5. Utrata prawa odstąpienia. Zgodnie z art. 38 pkt. 13) ustawy z dnia 30 maja
2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) Użytkownikowi nie
przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usługi zawartej
na odległość, jeżeli wyraził zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi (tj.
zalogował się do usługi po dokonaniu rejestracji i aktywacji Konta) przed
upływem terminu 14 dni na odstąpienie od umowy i został poinformowany o
utracie prawa do odstąpienia przez Fundację.
§ 17. ZMIANY REGULAMINU
1. Ze względu na ważne przyczyny lub w związku z wymogami przepisów prawa,
Fundacja może zmienić postanowienia Regulaminu.
2. W przypadku zmiany Regulaminu i braku akceptacji jego nowej wersji,
Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia swojego Konta.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.

Regulamin jest nieodpłatnie udostępniony Użytkownikowi na stronie Portalu,
a nadto Użytkownik może pozyskiwać, odtwarzać i utrwalać treść
Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje.

Załącznik nr 1
Imię i nazwisko konsumenta
Adres zamieszkania
Nazwa i adres przedsiębiorcy

Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa
Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827), odstępuję od umowy o świadczenie usług
drogą elektroniczną przez Fundację Nauka i Wiedza tj. korzystania z portalu
edukator.pl zawartej dnia ............................................... w
..........................................................................

podpis Konsumenta

