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Człowiek – najlepsza inwestycja 

Zasady i warunki korzystania z Platformy E - learningowej dedykowanej  

w ramach projektu „Wspomaganie nauczania matematyki w Technikum  

w oparciu o nowoczesne technologie informacyjne” 

   

                                        REGULAMIN 
 

I. Postanowienia ogólne 

 

1) Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Platformy e-learningowej dedykowanej 

do projektu „Wspomaganie nauczania matematyki w Technikum w oparciu  

o nowoczesne technologie informacyjne” współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki.   

2) Platforma e-learningowa udostępniana jest za pośrednictwem publicznej sieci Internet 

dostępnej pod adresem internetowym http://wnt.learnway.eu. 

3) Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

 

a) Hasło – poufny ciąg znaków alfanumerycznych, znany wyłącznie Użytkownikowi, 

konieczny do autoryzowanego dostępu do Szkoleń otrzymywany przez Użytkownika 

w trakcie Rejestracji; 

b) Login – jawny ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do autoryzowanego dostępu 

do szkolenia, definiowany przez Użytkownika w procesie Rejestracji; 

c) Użytkownik – uczestnik/ uczestniczka Projektu, który/ra uzyskał/a dostęp do Platformy 

(uczeń/ uczennica/ nauczyciel/ wykładowca z PŁ); 

d) Rola – zakres uprawnień  przypisany odgórnie do użytkownika na etapie tworzenia jego 

Loginu przez administratora Platformy; Rola: uczeń (dla ucznia/uczennicy), Rola: 

Wykładowcy (dla nauczyciela/ wykładowcy z PŁ); 

e) Szkolenie – szkolenie typu e-learning z zakresu matematyki wytworzone na potrzeby 

Projektu, udostępniane z wykorzystaniem systemu informatycznego LMS (Learning 

Management System) za pośrednictwem publicznej sieci Internet; 

f) Organizacja – Szkoła o profilu technikum, zakwalifikowana do udziału w projekcie, 

zdefiniowana na etapie tworzenia Loginów i Haseł dostępowych. 

g) Platforma e-learningowa, Platforma Edukacyjna (Portal, Platforma) – system 

informatyczny typu LMS, udostępniający Szkolenia i inne zasoby, rejestrujący postępy 

w Szkoleniach; 

h) Zasób – materiały o charakterze edukacyjno – informacyjnym, udostępniane na 

Platformie w postaci prezentacji multimedialnych, testów, i.in.; 

i) GroMar Sp. z o.o. – Lider Projektu „Wspomaganie nauczania matematyki w Technikum 

w oparciu o nowoczesne technologie informacyjne”; 

 

http://wnt.learnway.eu/
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II. Zasady udostępniania Szkoleń 

 

1) Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne, umieszczone na niej Szkolenia i Zasoby mogą 

być dostępne dla wszystkich Użytkowników - jest to uzależnione od Roli sprawowanej na 

Platformie. 

2) Użytkownik z Rolą Wykładowcy udostępnia Szkolenia pozostałym Użytkownikom ze 

swojej Organizacji. 

3) Dostęp do Zasobów wymaga od Użytkownika podania Loginu i Hasła. 

4) Loginy i Hasła są nadawane przez administratora Platformy każdemu Użytkownikowi 

indywidualnie. 

5) Użytkownik po pierwszym logowaniu musi uzupełnić swoje dane według wskazań 

Platformy. 

6)   Użytkownik ponosi koszty połączeń internetowych z portalem we własnym zakresie. 

7) Użytkownik poprzez umieszczenie swoich wypowiedzi, komentarzy i opinii za 

pośrednictwem Platformy, wyraża zgodę na publikowanie ich treści przez GroMar  

Sp. z o.o. oraz na oznaczenie ich Loginem Użytkownika oraz imieniem i nazwiskiem 

Użytkownika. 

7) Publikując treści na Platformie lub Portalu Użytkownik oświadcza, że: 

a) przysługują mu odpowiednie prawa autorskie bądź licencje do tychże treści, 

umożliwiające jego wykorzystanie stosownie do zapisów Regulaminu, 

b) osoby, których wizerunek uwidoczniono na zamieszczonych w Platformie lub portalu 

zdjęciach i innych materiałach, a których zgoda jest konieczna do publikacji 

zdjęcia/materiału, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku w sieci Internet,  

w tym w szczególności na publikację w ramach Platformy / portalu zgodnie  

z Regulaminem, 

c) treść i forma materiału nie narusza praw ani dóbr osób trzecich, w tym w szczególności 

praw autorskich oraz, że treść i forma materiału nie narusza obowiązujących 

przepisów. 

8)  Użytkownik, publikując treści udziela nieodpłatnej licencji na korzystanie z nich w celach, 

do jakich została udostępniona Platforma Edukacyjna, na następujących polach 

eksploatacji: 

a) prawo publicznego odtwarzania (w tym w sieci wewnętrznej), wykonywania oraz 

nadawania, a także publicznego udostępniania treści w sieci Internet w taki sposób, 

aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia, którym się w tym celu 

posługuje; 

b) prawo utrwalania treści dowolną techniką, w szczególności techniką cyfrową; 

c) prawo do przechowywania, sporządzania kopii zapasowej, wprowadzania treści do 

pamięci komputera oraz do własnych baz danych; 
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d) prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania treści w systemie 

online w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanych 

końcowych użytkowników sieci Internet lub sieci wewnętrznej, jak również na każdym 

nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku 

komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu 

cyfrowego; 

e) prawo do tworzenia papierowych wersji treści; 

f) prawo wykorzystania treści w celach promocji platformy / portalu; 

g) prawo do wyświetlania i wystawiania treści; 

h) prawo do wykorzystywania treści w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej  

w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania treści (lub ich fragmentów) do 

innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów); 

i)  prawo dostosowania treści do formatu urządzeń mobilnych; 

j) prawo do nadawania analogowego i/lub cyfrowego (w jakimkolwiek systemie lub 

technologii) za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację 

naziemną; 

k) nadawania analogowego i/lub cyfrowego (w jakimkolwiek systemie lub technologii) za 

    pośrednictwem satelity; 

l) równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania) treści m. in. za pośrednictwem 

   platform cyfrowych oraz sieci kablowych (w jakimkolwiek systemie lub technologii); 

m) wykonywania praw zależnych i udzielania zgody na ich wykonanie. 

9) W trakcie korzystania przez Użytkownika ze Szkoleń nie jest instalowane na jego 

komputerze bez jego wiedzy jakiekolwiek oprogramowanie. Do prawidłowego działania 

Szkoleń wymagana jest wtyczka Adobe Flash Player, którą można pobrać i zainstalować, 

korzystając z adresu: http://get.adobe.com/pl/flashplayer. 

10) W procesie logowania, Platforma dokona diagnozy systemu Użytkownika i sprawdzi, czy 

wszystkie zalecane programy i ustawienia są prawidłowe. Jeśli nie, system wskaże skąd 

można pobrać brakujące oprogramowanie. 

11) Minimalne parametry obsługiwanych przeglądarek internetowych są następujące: 

a) Korzystanie z zasobów, odbywanie szkoleń: Internet Explorer 8+, Firefox 5+, Safari 5, 

Opera 10, Chrome 8; 

b) Edycja szkoleń: Internet Explorer 9+, Firefox 5+, Safari 5, Opera 10, Chrome 8. 

 

III. Obowiązki Użytkownika 

 

1) Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z zasobów Platformy w sposób zgodny  

z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami 

Regulaminu. 

2) Korzystanie ze wszystkich zasobów Platformy wymaga logowania. 
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3) Logując się do systemu i podając swoje dane, Użytkownik potwierdza ich autentyczność  

i zgodność ze stanem faktycznym oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego 

Regulaminu, uznając jego wiążący charakter. 

4) Użytkownik zobowiązany jest w szczególności: 

a) podać prawdziwe dane w zakładce „Mój profil”, 

b) powiadomić GroMar Sp. z o.o. o wszelkich nieprawidłowościach w pracy, usterkach 

oraz o przerwach w dostępie do Szkoleń, 

c) do ochrony oraz nieudostępniania osobom trzecim swojego Loginu i Hasła. 

5) Użytkownik nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z udziału w Szkoleniu na 

osoby trzecie. 

 

IV. Usunięcie Loginu Użytkownika i inne ograniczenia w dostępie do Platformy 

Edukacyjnej 

 

1) GroMar Sp. z o.o. jest uprawniony do usunięcia Loginu Użytkownika lub treści wpisywanej 

przez Użytkownika, zablokowania tymczasowego lub trwałego możliwości wypowiedzi 

Użytkownika lub innego ograniczenia dostępu do zasobów Platformy Edukacyjnej – 

według uznania GroMar Sp. z o.o. – w przypadku, gdy: 

a) Użytkownik nie dokonuje logowania do Szkolenia przez okres 30 kolejnych dni; 

b) Użytkownik wykorzystuje konto niezgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa 

lub Regulaminu; 

c)  Upłynął okres udostępniania Szkolenia Użytkownikowi; 

d) Login zdefiniowany przez Użytkownika jest wyrażeniem powszechnie uznanym za 

obraźliwe lub niezgodnym z dobrymi obyczajami; 

e) Wypowiedzi Użytkownika zawierają wyrażenia powszechnie uznane za obraźliwe lub 

niezgodne z dobrymi obyczajami, w tym z etykietą; 

f) Dane Użytkownika są niekompletne, niezgodne z prawdą, uniemożliwiają skuteczny 

kontakt lub nie spełniają kryterium kwalifikowalności do projektu wg wytycznych  

i instrukcji. 

2) GroMar Sp. z o.o.  nie ma obowiązku informować Użytkownika o okolicznościach     

powodujących usunięcie Loginu lub ograniczenie dostępu Użytkownika do Zasobów 

Portalu. 

3) Po usunięciu Loginu, GroMar Sp. z o.o.  jest uprawniony do umożliwienia innym 

Użytkownikom używania Loginu przypisanego wcześniej do Użytkownika. 

4) Użytkownik nie może uruchomić lub aktywować usuniętego Loginu lub odtworzyć 

uprzednio zapisanych przez Użytkownika informacji. 

 

    V. Odpowiedzialność 

 

1) Jeśli inaczej nie określono, Platforma Edukacyjna, Szkolenia oraz poszczególne elementy 

w nich użyte stanowią własność GroMar Sp. z o.o.  i są objęte ochroną wynikającą  
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z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 

r. Nr. 80, poz. 904 z późn. zm.). 

2) Autorzy Szkoleń, a także wszelkich informacji publikowanych w Portalu lub Platformie  

i jego zasobach dołożyli starań, aby treści w nich zawarte były zgodne z obowiązującymi 

przepisami prawa. Podane informacje nie stanowią jednak źródła prawa, urzędowej 

interpretacji przepisów prawa, a także nie są oficjalnym stanowiskiem właściwych 

organów lub władz. 

3) GroMar Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Szkoleniach i innych 

Zasobach portalu bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników. 

4) Informacje zawarte w portalu, Szkoleniach i innych zasobach służą wyłącznie celom 

    informacyjnym i edukacyjnym. 

5) GroMar Sp. z o.o.  nie ponosi odpowiedzialności za: 

a) działania osób trzecich obsługujących sprzęt i oprogramowanie zapewniające   

prawidłowe i nieprzerwane działanie sieci Internet i stacji roboczej Użytkownika, 

b) przypadki braku dostępności portalu, Szkoleń i innych zasobów zaistniałe w związku  

z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania 

łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych, bez względu na przyczyny 

szkody powstałe w wyniku korzystania bądź niemożności korzystania z Platformy, 

portalu, Szkoleń oraz innych zasobów, jak również wynikłych z bezpośredniego lub 

pośredniego stosowania zawartych w nich informacji, zastosowania w praktyce 

prezentowanych w nich przykładów, dokładność i kompletność przedstawionych w nich 

informacji, 

c) szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika bądź 

jego zasobów danych w trakcie lub w związku z korzystaniem z Platformy, portalu, 

Szkoleń i innych zasobów, w szczególności na skutek przedostania się do systemu 

informatycznego Użytkownika wirusów komputerowych, 

6) Korzystanie z portalu odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika i na jego koszt 

związany z połączeniem z Internetem. GroMar Sp. z o.o.  nie gwarantuje niewadliwego  

i nieprzerwanego dostępu. 

7) GroMar Sp. z o.o.  nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu 

transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji. 

8) GroMar Sp. z o.o.  nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do 

Użytkownika w bezbłędnej, kompletnej i pełnej formie. 

9) Użytkownik ponosi odpowiedzialność w stosunku do GroMar Sp. z o.o.  oraz osób trzecich 

za: 

a) treść podanych przez siebie informacji, jak również umieszczanych na Platformie  

i w portalu wypowiedzi i informacji, 

b) szkodę powstałą w wyniku ujawnienia osobom nieuprawnionym Loginu oraz Hasła. 
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    VI. Informacje o Użytkownikach 

 

1) Akceptując postanowienia Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na: 

a) przetwarzanie danych podanych przez Użytkownika w „Moim profilu” oraz uzyskanych 

przez GroMar Sp. z o.o. w trakcie korzystania przez Użytkownika ze Szkoleń  

w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 

z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.); 

b) otrzymywanie informacji związanych z udziałem w Szkoleniach i korzystaniem  

z Platformy i portalu i innych zasobów, a także informacji handlowych w rozumieniu 

ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. Nr 144, 

poz. 1204 z późn. zm) na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty 

elektronicznej; 

c) ujawnienie imienia i nazwiska Użytkownika na stronie głównej Platformy i portalu  

w przypadku, gdy Użytkownik uzyska najlepsze wyniki w Szkoleniach okresowych  

(np. testach przedmiotowych); 

d) poprawianie przez GroMar Sp. z o.o.  drobnych błędów/oczywistych pomyłek pisarskich 

we wprowadzonych przez Użytkownika danych, w szczególności takich błędów jak tzw. 

literówki w treści imienia lub miejscowości. 

2) Przekazywane przez Użytkownika dane są wykorzystywane w celu zapewnienia dostępu 

do Szkoleń i innych zasobów Portalu i nie są ujawniane osobom trzecim, z wyjątkiem 

przypadków, kiedy ujawnienie takich informacji wymagane jest przepisami prawa. 

 

     VII. Prawa autorskie do treści wpisywanej przez Użytkowników 

 

1) GroMar Sp. z o.o.  nie rości sobie praw własności intelektualnej do treści wpisywanej 

przez Użytkownika Platformy i portalu. Załadowana i/lub wpisana treść, w szczególności: 

praca grupowa, obraz we wspólnej przestrzeni rysunkowej, wspólne pliki – zwane dalej 

Treścią Użytkownika, pozostają własnością Użytkownika i mogą być przez niego 

samodzielnie usunięte po zalogowaniu się. 

2) Użytkownik wyraża zgodę na ewentualne upublicznienie Treści Użytkownika na Platformie 

lub portalu w celu popularyzacji najlepszych praktyk. 

3) GroMar Sp. z o.o.  jest uprawniony do wykonania działań, o których mowa w ust 2, według 

własnego uznania. 

 

     VIII. Polityka restartowania i aktualizacji Portalu 

 

1) Niezapowiedziane na stronie głównej restarty i wyłączenia Portalu trwające do 10 minut 

mogą mieć miejsce każdego dnia w godzinach 16:00-7:30 lub w niedziele i święta. 

2) GroMar Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo do: 

a) okresowego wyłączania usługi, bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników,  

w sytuacji, gdy będzie to konieczne z ważnych przyczyn technicznych  
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i organizacyjnych, bądź z ważnych przyczyn wynikających z niezależnych od GroMar 

Sp. z o.o.  i niezawinionych przez GroMar Sp. z o.o.  czynników zewnętrznych, 

b) natychmiastowego skasowania każdej treści bez uprzedniego powiadomienia 

Użytkownika, w wypadku naruszenia przez daną treść postanowień niniejszego 

Regulaminu lub obowiązujących przepisów. 

3) Wszelkie inne Komunikaty o ewentualnych wyłączeniach portalu będą wcześniej 

publikowane na stronie www projektu www.wspomaganiematematyki.gromar.eu lub 

wysyłane w formie e-maili przynajmniej na 12 godzin przez wyłączeniem. 

4) W trakcie restartu bądź wyłączenia portalu, odwołanie do strony głównej ze wszystkich 

domen, powoduje wyświetlenie informacji o chwilowej niedostępności. 

 

    IX. Postanowienia końcowe 

 

1) GroMar Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. 

2) Wszelkie zmiany wprowadzone do Regulaminu stają się obowiązujące w momencie ich 

opublikowania na stronie http://wnt.learnway.eu. O każdej zmianie Regulaminu 

Użytkownik Szkolenia zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną wysłaną na adres 

konta e-mail podany przy rejestracji na Platformę lub dostępnym w „Profilu Użytkownika”. 

3) W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa 

polskiego. 

4) Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby GroMar Sp. z o.o. 

http://www.wspomaganiematematyki.gromar.eu/
http://wnt.learnway.eu/
http://wnt.learnway.eu/

