REGULAMIN PLATFORMY EDUKACYJNEJ
FUNDACJI DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ

ROZDZIAŁ I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z informacji i usług
oferowanych na platformie edukacyjnej Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, zwanej w skrócie
platformą edukacyjną lub platformą.
2. Użytkownik, korzystając z usług i treści dostępnych na platformie, wyraża zgodę na
postanowienia niniejszego regulaminu.
3. Podmiotem oferującym usługi i treści na platformie edukacyjnej jest:
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, ul. Walecznych 59 03-926 Warszawa, zwana dalej
Podmiotem prowadzącym platformę.
4. Adres korespondencyjny Podmiotu prowadzącego platformę to:
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Dział Edukacji i Szkoleń, ul. Walecznych 59, 03-926
Warszawa

ROZDZIAŁ II.
OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Prawa autorskie do treści publikowanych na platformie edukacyjnej Fundacji Dajemy
Dzieciom Siłę posiada podmiot prowadzący platformę oraz podmioty, które na podstawie
odrębnych umów wyrażają zgodę na publikację materiałów na stronach portalu.
2. Prawem autorskim chronione są teksty, grafiki, logotypy, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne
materiały dostępne na stronach portalu, jak również szata graficzna portalu oraz wybór
i układ prezentowanych treści.
3. Jeżeli inaczej nie stanowi Regulamin danego zdarzenia edukacyjnego, wszelkie materiały
opublikowane na platformie można kopiować, przechowywać oraz upowszechniać
i publicznie odtwarzać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie
niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (http://creativecommons.org/licenses/bync-nd/3.0/pl/.). Licencja nie obejmuje zdjęć, filmów i materiałów graficznych.
4. Wykorzystanie materiałów portalu do celów komercyjnych i na zasadach innych niż
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określa to punkt wyżej, wymaga każdorazowo pisemnej zgody podmiotu prowadzącego
platformę.

ROZDZIAŁ III.
KORZYSTANIE Z PLATFORMY

1. Platforma prezentuje ofertę edukacyjną Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
a. Zasoby platformy zostały podzielone na cztery działy:
- e-learning,
- kursy dla uczniów,
- materiały edukacyjne,
- szkolenia i konferencje.
b. Każdy dział jest zbiorem zdarzeń edukacyjnych, opisanych według właściwego dla siebie
schematu.
c. Zdarzenia edukacyjne zostały skatalogowane i posortowane według określonych bloków
tematycznych.
d. W celu ułatwienia przeszukiwania zasobów platformy może posłużyć się wyszukiwarką.
e. Użytkownicy po odbyciu szkolenia mogą zostań poproszeni o ocenę wydarzenia tj.
wypełnienie formularza ewaluacji.
f. Opiekun szkolenia ma prawo ustawić wypełnienie ewaluacji szkolenia jako warunek do
otrzymania zaświadczenia jego uczestnictwa.
g. Ocena szkolenia nie jest anonimowa. Dostęp do danych ma jedynie Fundacja Dajemy
Dzieciom Siłę.
2. Korzystanie z platformy edukacyjnej Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę jest bezpłatne –
chyba, że inaczej zaznaczono w opisie zdarzenia.
3. Użytkownicy platformy mają możliwość założenia konta pozwalającego na indywidualny
dostęp do usług i treści udostępnianych na platformie.
4. W przypadku niektórych usług i treści (min. zgłoszenie/zarejestrowanie się na
szkolenie/konferencję, udział w szkoleniu e-learning) \założenie konta Użytkownika jest
wymagane.
5. Niektóre formy szkolenia mogą wymagać podania kodu. Rejestracja z kodem dotyczy
wyłącznie rejestracji ograniczonej i ściśle powiązana jest z określonym zdarzeniem
edukacyjnym (gł. tzw. szkoleniem zamkniętym).
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6. Rejestrując się na platformę Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego
regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia.
7. Newsletter.
a. Subskrybentem newslettera platformy edukacyjnej jest osoba, która zarejestrowała się na
platformie.
b. Subskrypcja newslettera jest bezpłatna.
c. Rejestrując się, Użytkownik zgadza się otrzymywać newsletter zawierający wiadomości
dotyczące oferty edukacyjnej znajdującej się na platformie edukacyjnej.
d. Podmiot prowadzący platformę zastrzega sobie prawo do wysyłania innych,
niezapowiedzianych wiadomości (np. życzeń świątecznych, pilnych wiadomości o nowo
realizowanych programach, ogłoszeń itp.) do subskrybentów newslettera.
e. Newsletter wysyłany jest miesięcznie z wyjątkiem sytuacji opisanych w podpunkcie d.
7. Podmiot prowadzący platformę zastrzega sobie prawo wstrzymania lub zaprzestania
świadczenia wybranych usług dostępnych na platformie edukacyjnej. Użytkownikom nie
przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie.
8. Pytania i uwagi dotyczące platformy należy kierować na adres: pomoc.edukacja@fdds.pl

ROZDZIAŁ IV.
KONTO UŻYTKOWNIKA

1. Bezpłatne konto zakładane jest automatycznie po wypełnieniu i wysłaniu formularza
rejestracyjnego do platformy.
2. Aby konto zostało założone wymagane jest podanie następujących danych:
- imienia i nazwiska,
- adresu e-mail,
- województwa,
- grupy zawodowej,
- reprezentowanej placówki.
7. Dostęp do konta możliwy jest przy użyciu przeglądarki WWW pod adresem:
https://www.edukacja.fdds.pl.
8. Podmiot prowadzący platformę zastrzega sobie prawo do przesyłania na
spersonalizowane konta użytkowników informacji związanych z funkcjonowaniem platformy
edukacyjnej Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, a także informacji dotyczących poszczególnych
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zdarzeń edukacyjnych dostępnych na platformie. Dotyczy to użytkowników, którzy wyrazili
zgodę na przesyłanie tego typu wiadomości przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

ROZDZIAŁ V.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zbierane dane przeznaczone są do wykorzystania wyłącznie przez podmiot prowadzący
platformę.
2. Administratorem danych osobowych zbieranych na platformie edukacyjnej jest
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę z siedzibą w Warszawie (03-926), przy ul. Walecznych 59.
3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez podmiot prowadzący platformę swych
danych osobowych udostępnianych w formularzu rejestracyjnym i innych usługach platformy
w celach informacyjnych, dydaktycznych i statystycznych oraz rekrutacji i organizacji
poszczególnych zdarzeń edukacyjnych, jak również w celach sprawozdawczości projektowej
Administratora danych osobowych.
4. Podanie danych jest wymagane ze względu na specyfikę świadczenia wybranych usług
platformy edukacyjnej.
5. Użytkownik może także wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w celu otrzymywania
informacji spoza platformy edukacyjnej – o podejmowanych przez Fundację działaniach
statutowych, możliwościach wsparcia Fundacji oraz/lub działaniach realizowanych przez
Fundację w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (dot. min. oferty szkoleniowej,
wydawniczej).
6. Na zasadach przewidzianych przepisami Rozporządzenia 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 oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) użytkownik ma prawo:
•

dostępu do swoich danych osobowych,

•

sprostowania swoich danych osobowych,

•

usunięcia swoich danych osobowych,

•

ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

•

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

•

przenoszenia swoich danych osobowych,
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•

wniesienia skargi do organu nadzorczego – obecnie jest to Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

ROZDZIAŁ VI.
WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Podmiot prowadzący platformę edukacyjną dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia
poprawnego działania platformy oraz zobowiązuje się do udzielenia użytkownikowi pomocy
w rozwiązywaniu problemów związanych z korzystaniem z konta, jednakże zastrzega, iż nie
ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wadliwego funkcjonowania platformy.
2. Podmiot prowadzący platformę zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta, jeżeli uzna to
za uzasadnione, np. w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia postanowień
niniejszego Regulaminu, uzasadnionego podejrzenia posługiwania się fałszywymi danymi.
Użytkownikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu okresowego zawieszenia
funkcjonowania konta albo jego zamknięcia.
3. W przypadku treści umieszczanych przez użytkowników platformy, zakazuje się
umieszczania treści niezgodnych z prawem, naruszających zasady współżycia społecznego i
dobre obyczaje.
4. W przypadku zauważenia niewłaściwego działania platformy, użytkownik powinien
powiadomić o tym fakcie Administratora (pomoc.edukacja@fdds.pl), w miarę możliwości
załączając zrzuty ekranowe i inne istotne informacje mogące pomóc w usunięciu przyczyny
błędu.

ROZDZIAŁ VII.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu prosimy
przesyłać na adres: pomoc.edukacja@fdds.pl
2. Podmiot prowadzący platformę zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w
niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania
ich na stronach portalu.
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