REGULAMIN
PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

1.

§1
Wstęp
warunki świadczenia

Niniejszy Regulamin określa
Usług poprzez Platformę
e-learningową Polskiego FADN.
2. Podstawą prawną niniejszego Regulaminu są w szczególności:
a) ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.
z 2017 r., Nr 1219, z późniejszymi zmianami),
b) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”)
c) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 15 poz. 93
z późniejszymi zmianami).
3. Słownik:
a) Usługodawca – Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej –
Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (00 – 002) przy ul.
Świętokrzyskiej 20, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000070610, posiadający nr
NIP: 525-000-93-41, REGON: 000080499;
b) Platforma – platforma e-learningowa znajdująca się pod adresem elektronicznym
http://lms.fadn.pl/4ses/servlet/MainServlet,
służąca
przeprowadzaniu
interaktywnych szkoleń za pośrednictwem sieci Internet;
c) Usługobiorca – osoba fizyczna korzystająca z Usług świadczonych przez Usługodawcę
za pośrednictwem Platformy;
d) Usługa – usługa bezpłatnego e-learningu świadczona przez Usługodawcę na rzecz
Usługobiorcy bez jednoczesnej obecności stron;
e) Umowa – umowa o świadczenie Usług zawierana między Usługodawcą a
Usługobiorcą z chwilą dokonania Rejestracji;
f) Konto – indywidualne Konto Usługobiorcy, przy wykorzystaniu którego może
korzystać z Platformy;
g) Rejestracja – czynność polegająca na podaniu przez Usługobiorcę Danych,
niezbędnych dla utworzenia Konta;
h) Formularz rejestracyjny – elektroniczny formularz znajdujący się pod adresem
http://lms.fadn.pl/4ses/servlet/MainServlet, służący Rejestracji Usługobiorcy;
i) Dane – dane podawane przez Usługobiorcę za pośrednictwem Platformy, w tym o
charakterze osobowym;
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j) Profil – zakładka w Koncie Usługobiorcy pozwalająca na edytowanie jego Danych oraz
zamieszczanie informacji o Usługobiorcy, w tym jego fotografii.

§2
Ogólne warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną
1.

2.
3.

4.

5.

Korzystanie z Platformy odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego,
zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie a także wysyłanie i odbieranie danych
poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy o świadczeniu usług
drogą elektroniczną.
Dla korzystania z Platformy niezbędnym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci
Internet oraz przeglądarką internetową.
Minimalne wymagania sprzętowe dla obsługi Platofrmy:
a) procesor - rodzina x86, X86_64 (Intel i AMD), ARM,
b) taktowanie procesora - od min 2.0 GHz Pentium IV i 800Mhz dla ARM,
c) pamięć RAM - min. 256 MB,
d) karta graficzna i monitor: min. 1024x768,
e) karta dźwiękowa – standardowa,
f) system operacyjny - od rodziny MS Windows XP, Ubuntu 10, Fedora 15, RedHat 6,
Suse Linux 10, od OSX 10.5, iOS 3.1,
g) zainstalowany Adobe Reader od wersji 5.0,
h) minimalna przepustowość łącza internetowego - 1Mb/s,
i) przeglądarka internetowa MS Internet Explorer 7 lub nowsza, Firefox 3.6 lub nowszy,
Chrome 11 lub nowszy, Opera 11 lub nowsza, z włączoną obsługą Javascript,
Cookies, Java, Adobe FlashPlayer i wyłączonym blokowaniem elementów
flashowych.
Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że ze względu na konfigurację techniczną
sprzętu, za pomocą którego korzysta z Platformy, pewne funkcje Platformy mogą być dla
niego niedostępne.
Poprzez dokonanie Rejestracji Usługobiorca akceptuje postanowienia niniejszego
Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
§3
Rejestracja

1.
2.

W celu korzystania z Usług za pośrednictwem Platformy, Usługobiorca dokonuje
Rejestracji.
Rejestracja Usługobiorcy jest bezpłatna.
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3.

4.

5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

Dokonanie Rejestracji odbywa się poprzez wypełnienie Formularza rejestracyjnego,
zawierającego pola oznaczone znakiem „*”, których wypełnienie jest niezbędne dla
utworzenia Konta.
Usługobiorca podaje w Formularzu rejestracyjnym w szczególności:
a) imię,
b) nazwisko,
c) adres e-mail,
d) login,
e) hasło,
f) miejsce pracy/instytucji.
Usługobiorcy będący pracownikami Ośrodka Doradztwa Rolniczego powinni również
podać nazwę oraz numer biura rachunkowego
Usługobiorca odpowiada za kompletność oraz prawdziwość podanych przez siebie
Danych.
Przesłany Formularz rejestracyjny zostaje weryfikowany przez osobę administratora,
który to ostatecznie dokonuje aktywacji Konta Usługobiorcy.
O fakcie dokonania aktywacji Konta lub odrzuceniu wniosku o Rejestrację, Usługobiorca
zostaje poinformowany na podany przez siebie adres e-mail.
§4
Konto
Usługobiorca może korzystać z Usług Platformy po zalogowaniu się przy użyciu loginu
oraz hasła.
Hasło ma charakter poufny, zabrania się udostępniania hasła osobom trzecim.
Dla jednego adresu e-mail może zostać utworzone tylko jedno Konto.
W ramach Konta Usługobiorca może w szczególności:
a) edytować swój Profil, zamieszczać w nim dodatkowe informacje,
b) brać udział w bezpłatnych szkoleniach e-learnignowych,
c) korzystać z forum dyskusyjnego,
d) korzystać z chata,
e) korzystać z kalendarza.
Usługobiorca posiada możliwość uzupełniania swojego Profilu o dodatkowe informacje,
których podanie jest dobrowolne. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że jego Dane
mogą być dostępne dla innych Usługobiorców.
Usługobiorca zobowiązuje się nie zamieszczać w swoim Profilu, chacie, forum lub innych
miejscach Platformy treści wulgarnych, o charakterze erotycznym, wzbudzających
rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych,
promujących bądź sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób
trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiące inną formę naruszenia
jakichkolwiek dóbr prawnie chronionych.
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7.

Usługodawca zobowiązuje się korzystać z Platformy w sposób zgodny z postanowieniami
niniejszego Regulaminu oraz w sposób odpowiadający charakterowi prowadzonej przez
Usługodawcę działalności.
8. Zabrania się wykorzystywania Platformy w celach badawczych, analitycznych oraz
przeprowadzania sondaży publicznych.
9. W razie korzystania z Platformy w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego
Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa lub w sposób obrażające dobre
obyczaje, Usługodawca zastrzega sobie prawo do bezpowrotnego usunięcia Konta.
10. Usługobiorca ma prawo rozwiązania Umowy o świadczenie Usług w każdym czasie bez
podawania przyczyn, poprzez usunięcie Konta.
11. Usunięcie Konta wiąże się z bezpowrotną utratą Danych w nim zawartych.

1.

2.
3.
4.
5.

§5
Zgłaszanie reklamacji
Wszelkie uwagi związane z funkcjonowaniem Platformy Usługobiorcy mogą zgłaszać
poprzez przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres e-mail Usługobiorcy:
portal@fadn.pl.
Zgłoszenia reklamacyjne są rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni od ich
otrzymania, jeżeli Usługobiorca w sposób jasny i przejrzysty sformułuje zgłoszenie.
W razie niejasności lub potrzeby uzupełnienia zgłoszenia reklamacyjnego, Usługodawca
zwróci się do Usługobiorcy z prośbą u jego uzupełnienie w terminie 7 dni.
W razie bezskutecznego wezwania, o którym mowa w ust. 3 powyżej, zgłoszenie
reklamacyjne pozostawia się bez rozpoznania.
O rozstrzygnięciu w przedmiocie reklamacji Usługobiorca zostaje poinformowany na
jego aktualny adres e-mail.
§6
Odpowiedzialność Usługodawcy

1.
2.

3.
4.

Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby jego Usługi były świadczone na najwyższym
poziomie.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia funkcjonowania
Platformy o dowolnej porze w celach utrzymania, uaktualnienia oraz technicznego
ulepszenia sprzętu lub dla poszerzenia zawartości Platformy, o czym uprzednio zamieści
informację na stronie internetowej Platformy.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeniesienia wszelkich praw do Platformy, do
jej całkowitej likwidacji lub zaprzestania świadczenia Usług w całości lub w części.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz formę Danych oraz treści
zamieszczanych w Platformie przez Usługobiorców, w szczególności za pośrednictwem
forum.
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5.

6.

7.

Postanowienie ust. 4 powyżej nie ma zastosowania, jeżeli Usługodawca poweźmie
informację o nielegalnym charakterze Danych lub innych treści zamieszczanych w
Platformie lub o ich sprzeczności z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za rozpowszechnianie Danych i treści
zamieszczonych w Platformie przez Usługobiorców, jeżeli nastąpiło ono z naruszeniem
postanowień niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Usługobiorcę szkody
spowodowane przez niego korzystaniem z Platformy, jeżeli wynikają one z użycia przez
Usługobiorcę
niezabezpieczonego i nieposiadającego ochrony antywirusowej
urządzenia, za pomocą którego łączy się z siecią Internet.
§7
Prawa autorskie

1.

2.

3.

Zamieszczenie w Platformie Danych, treści oraz plików graficznych jest równoznaczne ze
złożeniem przez Usługobiorcę oświadczenia, że zamieszcza je zgodnie z przepisami
prawa, w szczególności że posiada autorskie prawa majątkowe i że swym działaniem
polegającym na ich rozpowszechnianiu nie narusza praw osób trzecich.
Poprzez zamieszczenie treści w Platformie, Usługobiorca udziela Usługodawcy
bezterminowej, niewyłącznej licencji na ich wykorzystywanie, utrwalanie,
zwielokrotnianie, publicznie wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz
udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie
przez siebie wybranym.
W nawiązaniu do treści ust. 2 powyżej, pomimo usunięcia Konta Usługobiorcy,
zamieszczone przez niego treści (w szczególności wpisy na forum) nie podlegają
usunięciu i mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę w późniejszym czasie, z takim
zastrzeżeniem, że nie zostanie wskazane, od jakiego Usługobiorcy pochodzą.
§8
Postanowienia końcowe

1.
2.

3.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie znajdują zastosowanie
przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
Niniejszy
regulamin
dostępny
jest
od
adresem
elektronicznym
http://lms.fadn.pl/4ses/servlet/MainServlet w wersji elektronicznej, umożliwiającej jego
pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym
posługuje się Usługobiorca.
W przypadku ewentualnych sporów, jakie mogą wyniknąć z realizacji postanowień
niniejszego Regulaminu, strony w pierwszej kolejności będą starały się zakończyć je na
drodze porozumienia. W razie jego braku, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sprawy
będzie sąd powszechny właściwy miejscowo według przepisów ustawy z dnia 17
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4.
5.

6.

listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 42 poz. 296b z
późn. zm.).
Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści niniejszego
Regulaminu. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni od ich publikacji.
W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Usługobiorca posiadający Konto
uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usług poprzez usunięcie
Konta.
Sposób ochrony danych osobowych Usługobiorców określa dokument „Polityka
prywatności”,
który
dostępny
jest
od
adresem
elektronicznym
http://lms.fadn.pl/4ses/servlet/MainServlet w wersji elektronicznej, umożliwiającej jego
pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym
posługuje się Usługobiorca.
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