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Postanowienia ogólne
§1
Niniejszy Regulamin został wydany przez firmę TDIK Anna Jabłońska Schmidt odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy przy
ul. Tuchołkowej 1/27, która jest właścicielem i prowadzi elektroniczną
platformę internetową pod nazwą Edurewolucja, adresem
edurewolucja.pl i wykonuje wszystkie czynności związane z realizacją
usług objętych Regulaminem.
Obowiązująca wersja Regulaminu dostępna jest na stronie
www.edurewolucja.pl.
Platforma Edurewolucja.pl powstała po to, by wspierać proces
monitorowania uczestników i personelu projektu w ramach projektu
„Edu(R)Ewolucja” realizowanego przez Urząd Miasta Bydgoszczy
(projekt nr RPKP.10.02.02-04-0028/18).
§2
Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
Edurewolucja – elektroniczna platforma działającą w oparciu o
teleinformatyczne kanały komunikacji;
Użytkownik - osoba fizyczna która zapoznała się i zaakceptowała
wszystkie postanowienia Regulaminu oraz utworzyła i korzysta z konta
na platformie Edurewolucja;
Osobisty kod SMS - wygenerowana przez Operatora seria znaków
przesyłana drogą SMS, służąca weryfikowaniu tożsamości osoby lub
potwierdzenia istotnych czynności związanych z korzystaniem z
platformy Edurewolucja.
Rozpoczęcie pracy z Edurewolucja.pl
§3
Korzystanie z funkcji i narzędzi platformy Edurewolucja wymaga
założenia Konta Użytkownika poprzez wypełnienie formularza
rejestracyjnego.
Osoba uprawniona do założenia konta wypełniając formularz
rejestracyjny, oświadcza, że:
a) podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym
oraz prawnym,
b) zapoznała się z Regulaminem, akceptuje jego postanowienia
i zobowiązuje się go przestrzegać,
c)
wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych
osobowych
zawartych
w
formularzu
rejestracyjnym
i przedłożonych dokumentach, przez firmę TDIK Anna Jabłońska
– Schmidt z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Tuchołkowej 1/27, w
celu wykonania umowy z Urzędem Miasta Bydgoszczy w zakresie
monitorowania
beneficjentów
i
personelu
projektu
„Edu(R)ewolucja”,
d) została poinformowana, że podanie danych osobowych jest
dobrowolne, a także o przysługującym prawie dostępu do swoich
danych osobowych oraz do ich poprawiania, żądania
zaprzestania ich przetwarzania, a także możliwości sprzeciwu
wobec ich przetwarzania,
e) wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail wskazany przy
zakładaniu konta lub nowy adres wskazany w terminie
późniejszym informacji o zmianach w zakresie świadczenia usług,
f)
wyraża zgodę na opublikowanie swoich danych obejmujących
imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu na poprzez
platformę Edurewolucja w zakresie niezbędnym do świadczenia
świadczonych w jej ramach usług.
§4
Operator zastrzega sobie prawo do odmowy utworzenia konta
Użytkownika bez podania przyczyny.
Do czego służy Edurewolucja
§5
Edurewolucja jest platformą internetową, która służy do:
a) monitorowania
uczestników
i
personelu
projektu
„Edu(R)ewolucja” realizowanego przez Urząd Miasta Bydgoszczy.
b) zapewnienia komunikacji i wymiany materiałów i informacji
pomiędzy uczestnikami oraz uczestnikami i personelem projektu
„Edu(R)ewolucja”.
Zasady odpowiedzialności
§6
Operator oświadcza i zapewnia, iż Edurewolucja.pl posiada
odpowiednie rozwiązania techniczne służące zabezpieczeniu przed
nieuprawnionym dostępem osób trzecich lub przed modyfikacją
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przekazywanych informacji. Operator zobowiązuje się do dołożenia
należytej staranności w celu ochrony przed bezprawnym dostępem
osób trzecich, a także przed ingerencją takich osób w jakąkolwiek treść
zamieszczoną na edurewolucja.pl lub przekazaną przez Użytkowników
za jej pośrednictwem.
Operator zapewnia, że wszystkie przekazywane w ramach platformy
edurewolucja informacje są odpowiednio szyfrowane. Operator
zastrzega sobie prawo zmiany standardów bezpieczeństwa, w
szczególności gdy taka zmiana jest wynikiem rozwoju platformy
edurewolucja.
W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania edurewolucja.pl
zaleca się korzystanie z najnowszych stacjonarnych i mobilnych
przeglądarek internetowych działających w ramach aktualnych
systemów operacyjnych. W starszych wersjach lub innych rodzajach
przeglądarek wszystkie funkcje platformy Edurewolucja powinny być
dostępne, choć mogę mieć inną szatę graficzną.
Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości
wynikające z korzystania przez Użytkowników z oprogramowania
niespełniającego zalecanych wymagań za nieprawidłowości będące
efektem specyficznej konfiguracji lokalnej urządzeń, sieci lub lokalnego
oprogramowania.
Operator zastrzega sobie prawo do przejściowego wyłączenia
z użytkowania platformy Edurewolucja ze względu na czynności
konserwacyjne lub związane z modyfikacja serwisu, w wymiarze nie
większym niż 24 godziny w ciągu każdego miesiąca.
Operator zastrzega, iż wszelkie próby uzyskania dostępu do informacji
zapisanych na edurewolucja.pl, naruszenia w jakikolwiek sposób
zabezpieczeń elektronicznych lub informatycznych, zniszczenia,
uszkodzenia,
usunięcia
lub
zmiany
danych
zapisanych
na GieldaKapitalu.pl oraz zakłócenia pracy serwisu, podejmowane
przez osoby nieuprawnione, będą zgłaszane i ścigane przez
ustanowione w tym celu organy, na mocy prawa obowiązującego
w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na mocy ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553
z późn. zm.).
§7
Użytkownik zobowiązany jest zachować najwyższe standardy
bezpieczeństwa w odniesieniu do danych przetwarzanych na
platformie Edurewolucja.
Użytkownik zobowiązany jest zabezpieczyć login i hasło do platformy
Edurewolucja przed dostępem osób nieupoważnionych.
W przypadku, gdy istnieje podejrzenie nieuprawnionego wejścia
w posiadanie, loginu i hasła przez osoby trzecie, Użytkownik jest
zobowiązany do niezwłocznego skontaktowania się z Operatorem.
Użytkownikowi nie wolno korzystać z innego, niż przypisanego mu
konta oraz udostępniać swojego konta osobom nieuprawnionym.
Użytkownik, który udostępnił konto na zasadach określonych wbrew
powyższemu zakazowi ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie
działania takiej osoby podejmowane w ramach platformy
Edurewolucja.
Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za treści zamieszczane
przez siebie na platformie Edurewolucja i gwarantują, że są one
zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym, a ich publikacja nie
narusza postanowień Regulaminu, przepisów prawa oraz zasad
współżycia społecznego.
Zakazane jest przekazywanie i udostępnianie za pośrednictwem
platformy Edurewolucja treści o charakterze bezprawnym.
W przypadku otrzymania przez Operatora zawiadomienia lub
powzięcia wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze treści
dostarczanych przez Użytkownika, Operator może usunąć lub
uniemożliwić Użytkownikowi dostęp do tych informacji, o czym
niezwłocznie go zawiadomi. Operator nie ponosi odpowiedzialności za
szkody powstałe w związku z przekazaniem lub udostępnianiem takich
treści, jak również w związku z usunięciem lub uniemożliwieniem
Użytkownikowi dostępu do danych o treści bezprawnej.
Użytkownik zobowiązany jest upewnić się, że wszystkie dyspozycje
i informacje publikowane na platformie Edurewolucja są prawidłowe
i zgodne z jego intencją. Operator nie ponosi odpowiedzialności za
skutki błędnych dyspozycji wydanych przez Użytkownika.
Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędne lub
nieprawdziwe informacje podane przez Użytkownika w formularzu
rejestrowym lub w jakimkolwiek miejscu na platformie Edurewolucja.
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Operator nie ponosi odpowiedzialności za działanie siły wyższej, w tym
awarię systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Operatora
niezależnych, a także za szkody, wynikające z nieprawidłowości
w działaniu edurewolucja.pl, z wyjątkiem nieprawidłowości
wynikających z winy umyślnej Operatora lub jego pracowników.
10. Operator uprawniony jest do podejmowania wszelkich niezbędnych
czynności w celu uchylenia stanu naruszenia postanowień Regulaminu,
przepisów prawa czy zasad współżycia społecznego.
11. W przypadku stwierdzenia przez Operatora, że bezpieczeństwo Konta
Użytkownika jest zagrożone albo gdy działania Użytkownika naruszają
postanowienia Regulaminu, umowy zawarte z Operatorem
lub obowiązujące przepisy prawa, a także gdy negatywnie wpływają
na dobre imię Operatora lub szkodzą mu w inny sposób, Operator
może zablokować lub ograniczyć Użytkownikowi dostęp do konta lub
usług platformy Edurewolucja.
12. Niezależnie od zastosowanych przez Operatora ograniczeń dostępu
Użytkownik ponosi względem Operatora odpowiedzialność
odszkodowawczą za swoje działania lub zaniechania będące podstawą
ich zastosowania.
§8
1. Każdy Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania
bądź nienależytego wykonania przez Operatora usług w ramach
platformy Edurewolucja, w terminie 30 dni od dnia powzięcia
informacji o nieprawidłowości.
2. Reklamację składa się drogą elektroniczną na podany
na edurewolucja.pl adres e-mail lub pisemnie drogą listu poleconego
przesłanego na adres Operatora podany na edurewolucja.pl.
z dopiskiem „reklamacja Edurewoluycja”.
3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
a) imię i nazwisko składającego oraz dane kontaktowe (numer
telefonu, adres e-mail),
b) opis okoliczności uzasadniających złożenie reklamacji.
4. Operator może zobowiązać składającego reklamację do złożenia
dalszych wyjaśnień lub dokumentów.
5. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania
prawidłowo złożonej reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji
Operator informuje drogą elektroniczną, na podany przez składającego
reklamację adres e-mail.
Polityka prywatności
§9
1. Operator jest administratorem danych osobowych Użytkowników
w rozumieniu Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej jako „RODO”). Operator przetwarza dane
Użytkowników
zgromadzone
na
edurewolucja.pl
w celu
monitorowania beneficjentów i personelu projektu „Edu(R)ewolucja”
oraz prawidłowego funkcjonowania platformy Edurewolucja.
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest umowne
upoważnienie przekazane przez Urząd Miasta Bydgoszczy w związku z
realizacją projektu „Edu(R)Ewolucja” znak RPKP.10.02.02-04-0028/18,
w związku ze świadczeniem usług przez Operatora oraz zgoda samych
Użytkowników.
3. Operator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne
zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz ich zabezpieczenie
przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed
ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
4. Aktualne dane Użytkownika, o których mowa w ust. 1 są udostępniane
innym Użytkownikom, w przypadkach przewidzianych w Regulaminie
oraz w związku z realizacją działań w ramach projektu
„Edu(R)Ewolucja”, w szczególności udziałem w organizowanych
zajęciach.
5. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji
dotyczących innych Użytkowników, które otrzymał od Operatora
w związku z korzystaniem z platformy Edurewolucja, chyba że uzyskał
uprzednią zgodę od Użytkownika, którego dane dotyczą.
§10
1. Dane kontaktowe Użytkowników wykorzystywane są również
do przesyłania Użytkownikom przez Operatora informacji o
Operatorze i świadczonych przez niego usługach. Użytkownik może w
każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.
2. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom
uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów
prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane

osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim
w przypadkach wskazanych przez Operatora i za zgodą Użytkownika.
3. Użytkownicy maja możliwość przeglądania i modyfikacji swoich danych
osobowych na zasadach określonych w obowiązujących przepisach
i Regulaminie. Operator może odmówić usunięcia danych
Użytkownika, jeżeli Użytkownik ten swoim działaniem lub
zaniechaniem naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa,
a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i
ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
§11
1. Na platformie Edurewolucja wykorzystywana jest technika „cookies”.
Cookie (zwane także „ciasteczkiem”) jest to niewielki plik z informacją
zapisywany przez serwer Operatora na komputerze użytkownika. Tą
informację serwer może odczytać w trakcie jednego połączenia się
z tego komputera. Korzystanie z technik „cookies” nie pozwala na
pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych
użytkownika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera.
2. Na platformie Edurewolucja technika „cookies” pozwala określić profil
informacji, jakimi użytkownik portalu jest zainteresowany. Umożliwia
ponadto prawidłowe funkcjonowanie mechanizmów logowania,
tworzenia i modyfikowania kont oraz tworzenia aukcji. W momencie
zamknięcia okna przeglądarki, plik cookie jest automatycznie usuwany
z komputera użytkownika.
3. Dane pozyskane w przypadku analizy logów serwera (adres IP,
domena) wykorzystywane są jedynie w celach prowadzenia statystyk
oglądalności strony Edurewolucja.pl oraz do administracji serwerem i
są dostępne wyłącznie dla Operatora.
Postanowienia końcowe
§12
Wszelkie prawa do platformy Edurewolucja, wszelkich elementów
graficznych oraz układu stron oraz innych jego elementów są
zastrzeżone i prawnie chronione. Platforma Edurewolucja oraz
wszelkie jej elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności
ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(t.j. - Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia
27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r., Nr 128,
poz. 1402 z późn. zm.).
§13
1. Operator zastrzega sobie prawo odmowy obsługi czynności
dokonywanych przez wybranego Użytkownika, w szczególności
w przypadku powzięcia wątpliwości co do ich prawdziwości legalności
lub autentyczności.
2. W przypadku rażącego naruszenia przez Użytkownika postanowień
niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów
prawa, a w szczególności złożenia Operatorowi fałszywych
dokumentów, przekazania nieprawdziwych danych, złożenia
oświadczeń niezgodnych ze stanem faktycznym lub wykorzystywania
Konta Użytkownika do działań stanowiących czyny zabronione,
Operator może zlikwidować konto użytkownika.
§14
1. Operator może zmienić Regulamin, jak również uruchomić nowy
rodzaj usług świadczonych w ramach platformy Edurewolucja.
2. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez
Operatora, który nie może być krótszy niż 14 dni od momentu
udostępnienia zmienionego Regulaminu.
3. Użytkownik niewyrażający zgody na zmianę Regulaminu podejmuje
czynności zmierzające do usunięcia Konta Użytkownika.
§15
Użytkownik może usunąć Konto Użytkownika i tym samym
zrezygnować z udziału w projekcie Edu(R)Ewolucja, z 14-dniowym
okresem wypowiedzenia, poprzez przesłanie swojego oświadczenia
w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres Operatora
dostępny na stronie www.Edurewolucja.pl.
§16
1. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej,
prawem właściwym dla sporów wynikających z niewykonania
lub nienależytego wykonania Regulaminu lub umowy pomiędzy
Użytkownikiem a Operatorem jest prawo polskie.
2. Wszelkie spory związane z Regulaminem i usługami świadczonymi
przez Operatora rozstrzygane są przez właściwy miejscowo
dla Operatora sąd powszechny.
§17
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25 września 2019 roku.
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