
 

 
Regulamin korzystania z platformy akademia.smarteducation.pl 

 
Poniższy regulamin dotyczy serwisu e-learningowego o nazwie „Akademia Stanowienia Dobrego 
Prawa dla Organizacji Pozarządowych” dostępnego pod adresem akademia.smarteducation.pl.  
Na potrzeby niniejszego Regulaminu cały serwis nazywany jest Platformą.  
 
Właściciel i podmiot zarządzający Platformą nazywany jest Administratorem Platformy.  
Każda osoba korzystająca z Platformy nazywana jest Użytkownikiem. Platforma jest przeznaczona 
dla przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Polski.  
 
1. Przestrzeganie poniższego regulaminu to warunek korzystania z Platformy. Każda osoba, 
rejestrując się na Platformie, oświadcza tym samym, że zapoznała się z zasadami Regulaminu  
i w pełni je akceptuje.  
 
2. Platforma jest internetowym narzędziem edukacyjnym zarządzanym przez WiseEuropa – 
Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich z siedzibą w Warszawie,  
Al. Jana Chrystiana Szucha 16 lok. 46, 0-582 Warszawa. Platforma powstała w ramach projektu 
„Akademia Stanowienia Dobrego Prawa dla Organizacji Pozarządowych”, dofinansowanego z 
Europejskiego Funduszu Społecznego” (POWR.02.16.00-00-0014/16).  

3. W przygotowaniu treści zamieszczonych na Platformie udział brał Administrator oraz INPRIS – 
Instytut Prawa i Społeczeństwa z siedzibą w Warszawie, ul. Ursynowska 20/4, 02-605 Warszawa. 

4. Korzystanie z Platformy jest całkowicie darmowe. Aby korzystać z Platformy, każda osoba 
zainteresowana korzystaniem z serwisu musi się zarejestrować.  
 
5. Rejestracja na Platformie oraz wymóg logowania się przed uzyskaniem dostępu do kursów  
e-learningowych są podyktowane zapewnieniem indywidualnego dostępu dla konkretnego 
Użytkownika do jego konta na Platformie. Przekazanie swojego loginu i hasła osobie trzeciej jest 
niedozwolone.  
 
6. Korzystając z Platformy, Użytkownik zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych przez 
Administratora w zakresie określonym w Regulaminie polityki prywatności oraz zgadza się na 
otrzymywanie wiadomości elektronicznych od Administratora dotyczących aktywności Użytkownika 
na Platformie z adresu: akademia@smarteducation.pl.  
 
7. Administratorem danych osobowych jest Administrator Platformy. Administrator przetwarza dane 
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (Dz. Urz. UE L 119  
z 04.05.2016, str. 1), ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 
r. poz. 1000). 
 
8. Użytkownik udostępnia swoje dane osobowe dobrowolnie. Niepodanie wymaganych danych jest 
równoznaczne z brakiem dostępu do Platformy. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, 
do ich poprawiania oraz usunięcia.  
 
9. Użytkownik ma prawo do realizacji uprawnień z punktu 8. niniejszego regulaminu poprzez 
przesłanie stosownej wiadomości elektronicznej na adres: akademia@wise-europa.eu.  
 
10. Użytkownik ma prawo korzystać z udostępnionych dla niego zasobów Platformy w trybie  
on-line.  



 

 
11. Korzystanie z Platformy jest ograniczone na mocy przepisów polskiego prawa (przede 
wszystkim dot. ochrony wizerunku, dobrego imienia, przestrzegania praw autorskich, a także braku 
dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, narodowość, poglądy polityczne, orientację seksualną  
i in.)  
 
12. Administrator może zablokować dostęp dla Platformy Użytkownikowi, jeśli korzysta z Platformy 
w sposób łamiący prawo lub niniejszy Regulamin.  
 
13. Platforma została stworzona z zachowaniem najwyższej dokładności, lecz mimo tego, 
Administrator Platformy nie jest w stanie zagwarantować całkowitej bezbłędności prezentowanych 
informacji.  
 
14. Właściciel Platformy zobowiązuje się dążyć do zapewnienia całkowitej dostępność Platformy  
i zamieszczonych na niej treści, a także przechowywanie zapisanych na niej wyników pracy, lecz 
nie jest odpowiedzialny za problemy techniczne oraz ich rezultaty wobec Platformy i 
korzystających z niej Użytkowników.  
 
15. Administrator Platformy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, które powstały  
na skutek korzystania z Platformy lub treści zawartych na Platformie.  
 
16. Administrator Platformy ma prawo zmieniać wygląd oraz funkcje Platformy w każdym 
momencie, informując o tym Użytkowników, jeśli zmiany mają znaczny wpływ na użytkowanie 
Platformy.  

 

17. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują z chwilą ich opublikowania na stronie 
akademia.smarteducation.pl.  
 


