REGULAMIN PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ MILLENIUM
Poniżej znajdują się warunki oraz zasady korzystania z platformy kursów e-learningowych Millenium, którego właścicielem
jest Ośrodek Szkolenia Millenium Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego o numerze REGON: 367995441 oraz
adresie: ul. Naukowców 1/7, 31-356 Kraków.
Platforma - platforma kursów e-learningowych Millenium, zwana również Usługodawcą
Użytkownik – osoba, która dokonała rejestracji na Platformie oraz korzystająca z niego, równoznacznie akceptująca warunki
niniejszego regulaminu.
Panel Użytkownika – funkcjonalny panel umożliwiający Użytkownikowi korzystanie z Platformy.

I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Platforma daje możliwość Użytkownikom odbycia kursów e-learningowych.
2. Platforma działa w języku polskim.
3. Wszelkie prawa do Platformy, domeny, grafiki, formularzy, zdjęć, opisów i treści są własnością Platformy. Korzystanie z
własności intelektualnej Platformy może nastąpić za zgodą Platformy wyrażoną na piśmie.
4. Wszelkie kursy znajdujące na Platformie.
5. Użytkownik rejestrując się na Platformie akceptuje wszelkie punkty niniejszego regulaminu.
6. Platforma dołoży wszelkich starań aby korzystanie z Platformy było możliwe przy zastosowaniu najpopularniejszych
przeglądarek internetowych (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome).
7. Platforma stosuje pliki „Cookies”, które są całkowicie bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie
jest możliwe przedostanie się do Urządzenia Użytkownika wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub
oprogramowania złośliwego. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie Platformy na urządzeniach
końcowych Użytkowników. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość ograniczenia stosowania plików „cookies” lub
całkowitego wyłączenia ich dostępu do swojego urządzenia. Jednakże Platforma wskazuje, iż nieakceptowanie plików
„cookies” może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Platformy.

II. REJESTRACJA
1. Rejestracja na Platformie jest w pełni bezpłatna.
2. Wszelkie podane dane przesyłane są za pomocą bezpiecznego szyfrowania SSL.
3. W celu utworzenia konta (rejestracji) należy zaakceptować warunki niniejszego regulaminu oraz regulamin polityki
prywatności.

4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Użytkownik ma możliwość zapoznania się z regulaminem, akceptuje
jego treść poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
5. Użytkownik dokonując rejestracji zgadza się na przetwarzanie podanych przez niego danych w celu umożliwienia
dostarczenia usług przez Usługodawcę. Wszystkie dane przechowywane są przez Usługodawcę w zabezpieczonej bazie
danych.
6. Użytkownik dokonując rejestracji akceptuje niniejszy regulamin oraz regulamin polityki prywatności Platformy.

III. KURSY, KORZYSTANIE Z PLATFORMY ORAZ PANEL UŻYTKOWNIKA
1. Rejestrując się oraz korzystając z Platformy, użytkownik akceptuje wszystkie punkty niniejszego regulaminu.
2. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik dostaje możliwość korzystania z Platformy za pomocą Panelu Użytkownika.
3. Użytkownik za pomocą Panelu Użytkownika może kupować wybrane kursy, uczyć się z materiałów znajdujących się w
kursie oraz brać udział w quizie, który pozwala na zdobycie certyfikatu ukończenia danego kursu.
4. Ceny podane przy kursach wyrażone są w polskich złotych.
5. Platforma przyjmując płatności korzysta z zewnętrznego dostawcy systemy płatności on-line. Użytkownik dokonując
płatności zostaje przeniesiony na stronę dostawcy systemu płatności. Użytkownik dokonując płatności akceptuje również
regulamin dostawcy systemu płatności, który dostępny jest na jego stronie.
6. Po zakupie Użytkownik otrzymuje dostęp do danego kursu na okres 30 dni. Jeżeli użytkownik w ciągu 30 dni nie zapozna
się z kursem i nie ukończy quizu uzyskując liczbę punktów pozwalającą na ukończenie kursu z pozytywnym wynikiem, musi
ponownie dokonać jego zakupu.
7. Użytkownik w celu zdobycia certyfikatów musi podać za pomocą platformy (zakładka „Twoje konto”) dane osobowe jakim
są data urodzenia oraz PESEL. Podane dane wykorzystywane są przez Platformę wyłącznie do wygenerowania certyfikatów
ukończenia kursu przez Użytkownika. Po otrzymaniu certyfikatu Użytkownik może usunąć te dane za pomocą wyczyszczenia
pól i zapisania zmian (w zakładce „Twoje konto”).
8. Użytkownik bierze udział w kursie za pomocą Panelu Użytkownika. Po dokonaniu płatności za kurs, zostaje on dodany do
zakładki „Twoje kursy”. Tam Użytkownik ma możliwość zapoznania się z kursem oraz zdania quizu.
9. Zdobycie odpowiedniej liczby punktów w quizie jest dla Platformy informacją, że Użytkownik zdał dany kurs i otrzymuje on
od Platformy certyfikat potwierdzający ukończenie kursu. Zostaje on dodany do Panelu Użytkownika w zakładce „Certyfikaty”
lub przesyłany jest na adres e-mail Użytkownika, który został podany przy rejestracji.

IV. REZYGNACJA Z KONTA ORAZ PANELU UŻYTKOWNIKA
1. Użytkownik może dokonać usunięcia swojego konta wysyłając wiadomość e-mail z informacją na ten temat na adres
biuro@millenium.edu.pl.
2. Użytkownik dokonując usunięcia swojego konta, usuwa dane oraz informacje podane przy rejestracji z bazy danych oraz
traci możliwość dalszego uczestniczenia w wykupionych kursach oraz korzystania z Panelu Użytkownika.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych jest Platforma.
2. Zakładając konto na Platformie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu
poprawne świadczenia usług przez usługodawcę, którym jest Platforma. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie
przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do poprawiania i usuwania swoich danych oraz żądania zaprzestania ich
przetwarzania i udostępniania.

4. Zgoda na przetwarzanie danych może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie do Platformy stosownego
oświadczenia na trwałym nośniku. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Platformy za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres: biuro@millenium.edu.pl.
5. Platforma chroni przekazane mu dane oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym
dostępem lub wykorzystaniem.
6. Zarówno Użytkownik, jak i Platforma mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w dowolnym czasie i
bez podania przyczyn. Użytkownik, który dokonał Rejestracji może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną,
poprzez wysłanie do Platformy oświadczenia o rozwiązaniu umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, przy użyciu
dowolnego środka komunikacji na odległość, który umożliwia zapoznanie się Platformie z oświadczeniem Użytkownika.
Platforma wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Użytkownika oświadczenia woli
na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas rejestracji.

VI. INNE POSTANOWIENIA
1. Użytkownik w celu zdobycia certyfikatów musi podać za pomocą platformy (zakładka „Twoje konto”) dane osobowe jakim
są data urodzenia oraz PESEL. Podane dane wykorzystywane są przez Platformę wyłącznie do wygenerowania certyfikatów
ukończenia kursu przez Użytkownika. Po otrzymaniu certyfikatu Użytkownik może usunąć te dane za pomocą wyczyszczenia
pól i zapisania zmian (w zakładce „Twoje konto”).
2. Platforma nie odpowiada za niepoprawne dokonanie rejestracji lub niepoprawne działanie Panelu Użytkownika. Wina
może leżeć zarówno po stronie Platformy (np. awaria działania serwera) lub po stronie Użytkownika (np. słabe łącza
internetowe, nieaktualna wersja przeglądarki lub brak akceptacji plików cookie).
3. Platforma nie ponosi odpowiedzialności za dane przesłane przez Użytkowników przy rejestracji. Użytkownik dokonując
rejestracji na Platformie oraz korzystając z jego funkcji akceptuje poniższy regulamin oraz potwierdza, że wszelkie dane
przesłane przez niego w formularzach to jego dane oraz posiada do nich pełne prawa i nie są to dane osób trzecich.
4. Treść niniejszego regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku.
5. W przypadku powstania sporu, strony (Platforma oraz Użytkownik) będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.
Powyższe nie wyklucza możliwości wystąpienia na drogę sądową. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów
powstałych na gruncie niniejszego regulaminu jest prawo polskie.
6. Platforma zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Wszystkie akcje dokonane w Platformie przez
Użytkownika przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał
w dniu wypełniania formularzów dostępnych na Platformie przez Użytkownika. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu
jego opublikowania na Platformie. Platforma informuje Użytkownika w ciągu 3 dni przed wejściem w życie nowego
regulaminu o jego zmianie za pośrednictwem wiadomości wysłanej drogą elektroniczną na adres podany podczas rejestracji
Użytkownika. Wiadomość zawiera odnośnik do tekstu zmienionego regulaminu. W sytuacji, gdy Użytkownik nie akceptuje
nowej treści regulaminu obowiązany jest powiadomić o tym fakcie Platformę, co skutkuje rozwiązaniem umowy.

