
 

Regulamin korzystania z Platformy elearningowej                    

SZKOLENIA ONLINE   

 

§1 

 

Postanowienia ogólne 

 

1. Platforma elearningowa Szkolenia Online jest własnością Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, 

zwanego dalej „Centrum”. 

2. Regulamin korzystania z Platformy elearningowej Szkolenia Online, zwany dalej „Regulaminem” 

określa zasady korzystania z Platformy elearningowej Szkolenia Online, zwanej w dalej „Platformą”. 

3. Warunkiem korzystania z zasobów i usług dostępnych na Platformie jest przestrzeganie postanowień 

niniejszego Regulaminu. 

 

§2 

 

Rodzaje zasobów i usług Platformy elearningowej 

 

1. E-zasoby udostępniane na Platformie obejmują kategorie kursów: 

1) Strefa wewnętrzna CDN. 

2) Kursy doskonalące CDN. 

3) Wspomaganie pracy szkoły. 

4) Sieci współpracy. 

5) Otwarte Kursy Online. 

6) Akademia Zawodowca. 

2. Kursy elearningowe dostępne są na stronie: http://szkoleniaonline.org.pl/. 

3. Kursy elearningowe są dostępne dla osób zarejestrowanych na platformie. 

4. Część kursów elearningowych może być dostępna dla gości. 

 

§3 

Zasady korzystania z zasobów i usług Platformy elearningowej 

1. Korzystanie z zasobów i usług Platformy jest płatne.  

2. Warunkiem korzystania z Platformy jest założenie konta Użytkownika. Konto użytkownika zakłada 

administrator Platformy. 

3. Zakładając konto Użytkownik jest zobowiązany do podania swoich prawdziwych danych. 

4. W przypadku wykorzystywania konta w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego 

Regulaminu, konto może zostać zawieszone lub usunięte. 

5. Użytkownikowi Platformy nie wolno: 

http://szkoleniaonline.org.pl/


1) podejmować prób złamania haseł do kont innych Użytkowników, 

2) zakładać kont, w których nazwa Użytkownika zawierałaby treści naruszające dobra osobiste 

innych osób, 

3) podejmować działań zakłócających pracę Platformy, 

4) wykorzystywać zasobów Platformy do prowadzenia działalności komercyjnej. 

6. Użytkownik Platformy zapewnia poufność danych swojego konta, a w szczególności hasła dostępu            

i loginu. 

7. Centrum zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania dostępu do Platformy ze względu na 

czynności administracyjno-techniczne. 

8. Niedogodności związane z zakłóceniami pracy Platformy mogą być zgłaszane przez Użytkownika do 

Administratora Platformy na adres e-mail: s.kozlowski@cdn.pila.pl,                                                 

i.okrzesik-frackowiak@cdn.pila.pl  

9. Zgłoszenia będą rozpatrywane w możliwie najkrótszym terminie. 

 

§ 4 

Ochrona własności intelektualnej 

1. Kursy elearningowe w kategorii Kursy doskonalące CDN są własnością Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli w Pile i chronione są prawem autorskim. 

2. E-zasoby w kategoriach Wspomaganie pracy szkoły i Sieci współpracy są własnością szkół                   

i nauczycieli biorących udział w projekcie i chronione są prawem autorskim. 

3. Kursy elearningowe w ramach Akademii Edukacyjnego Elearningu i Akademii Zawodowca są 

udostępniane na otwartej licencji. 

 

§ 5 

Ochrona danych osobowych 

1. Usługobiorca, wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Centrum danych osobowych 

udostępnianych w formularzu rejestracyjnym dla potrzeb organizacji i realizacji kursów online. 

2. Administratorem danych osobowych jest Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, ul. Bydgoska 

21, kontakt: sekretariat@cdn.pila.pl, tel. 67 352 70 18 

3.  Inspektorem danych osobowych jest Pan Remigiusz Pielacha, kontakt: it@cdn.pila.pl, 

tel. 502 399 577 

4.  Każdy usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo 

do przenoszenia danych 

5. Każdy usługobiorca  posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 

6. Każdemu usługobiorcy   przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

7. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych pociąga za sobą likwidację konta 

Użytkownika Platformy. 

 

(podstawa prawna przetwarzania: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 

RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

mailto:s.kozlowski@cdn.pila.pl
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przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1  

z dnia 2016.05.04 oraz Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.) 

 

§ 6 

Wymagania techniczne 

1. Prawidłowe korzystanie z usług możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system 

teleinformatyczny usługobiorcy następujących minimalnych wymagań technicznych: 

1) Połączenie z siecią Internet. 

2) Przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów 

hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW. 

 

2. Pliki udostępniane w ramach świadczonych usług nie wymagają zakupu żadnego dodatkowego 

oprogramowania. 

3. Niektóre pliki mogą wymagać zainstalowania dodatkowego oprogramowania, które jest 

udostępniane przez jego producentów na zasadach GNU (General Public Licence) lub 

darmowego korzystania z wyłączeniem zastosowań komercyjnych. 

4. W trakcie korzystania z usług, w systemie teleinformatycznym usługobiorcy zainstalowane 

zostają pliki cookies. 

5. Warunkiem korzystania z usług jest umożliwienie instalacji plików cookies. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go na stronie internetowej Platformy. 

2. Regulamin korzystania z Platformy jest dostępny pod adresem http://szkoleniaonline.org.pl/. 

3. W przypadku odmowy akceptacji regulaminu, nie jest możliwe korzystanie z zasobów Platformy. 

 

 

Piła, 05 październik 2020 r. 
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