Stowarzyszenie „Aktywny Rozwój” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ( 41-300 Dąbrowa Górnicza) przy ul. Korzeniec 11,
wpisana do KRS pod numerem KRS: 0000287190, NIP: 6292377280,REGON: 240723095.

Regulamin www.aktywnyrozwoj.org.pl
I. Informacje podstawowe
1. Właścicielem i operatorem strony internetowej dostępnej pod domeną
www.aktywnyrozwoj.org.pl jest Stowarzyszenie „Aktywny Rozwój” z siedzibą w Dąbrowie
Górniczej ( 41-300 Dąbrowa Górnicza) przy ul. Korzeniec 11, wpisana do KRS pod numerem KRS:
0000287190, NIP: 6292377280,REGON: 240723095.
2. Strona służy jako platforma do realizacji kursów e-learningowych dla uczniów „AKTYWNY
ROZWÓJ” oraz źródło informacji o ofercie szkoleniowej i działalności „AKTYWNY ROZWÓJ”.
3. Osoba korzystająca ze strony, zwana dalej \"Użytkownikiem\" zobowiązana jest do korzystania
ze strony w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem.
II. Odpowiedzialność za zawartość strony
1. „AKTYWNY ROZWÓJ” odpowiada za treści, które zostały zamieszczone na stronie przez jej
administratorów i redaktorów, zastrzegając sobie prawo do błędów i pomyłek.
2. „AKTYWNY ROZWÓJ” dokłada wszelkich starao, aby informacje i materiały dostępne na stronie
były aktualne, kompletne i rzeczowe.
3. „AKTYWNY ROZWÓJ” zastrzega sobie prawo zmiany informacji o ofercie, jej uzupełniania,
skracania lub całkowitego wycofania.
4. „AKTYWNY ROZWÓJ” nie odpowiada za treści stron internetowych, do których odwołanie (link)
może zostad umieszczony na stronie www.aktywnyrozwoj.org.pl. Za treśd wyżej wymienionych
stron odpowiada ich administrator.
III. Prawa autorskie
1. Zawartośd strony, w tym jej treśd, kształt i konstrukcja chroniona jest polskim i
międzynarodowym prawem autorskim.
2. Jakiekolwiek powielanie lub rozpowszechnianie elementów strony (w tym treści, dokumentów,
plików, materiałów graficznych i multimedialnych), wymaga zgody „AKTYWNY ROZWÓJ”.
3. Pobieranie i kopiowanie treści znajdujących się na stronie jest dozwolone wyłącznie do
prywatnego, niekomercyjnego użytku, chyba że uzyskana została zgoda „AKTYWNY ROZWÓJ”.
4. „AKTYWNY ROZWÓJ” zastrzega sobie prawo do podjęcia kroków prawnych, określonych w
przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, przepisach kodeku cywilnego lub przepisach prawa prasowego, w stosunku do
Użytkowników naruszających prawa autorskie „AKTYWNY ROZWÓJ”.
IV. Udział w kursach e-learningowych
1. Warunkiem formalnym uczestnictwa w kursach e-learningowych „AKTYWNY ROZWÓJ”, jest
zawarcie Umowy z „AKTYWNY ROZWÓJ”, określającej warunki uczestnictwa w kursach.
2. Warunkiem poprawnej realizacji umowy jest wyrażenie zgody przez rodzica/ prawnego opiekuna
uczestnika kursów na przetwarzanie danych osobowych, których administratorem jest
„AKTYWNY ROZWÓJ”, na potrzeby realizacji wybranych kursów zgodnie z obowiązującym
prawem.
3. W okresie trwania Umowy Użytkownik ma możliwości uczestnictwa w wybranych kursach,
oznaczonych w formularzu zgłoszeniowym.

4. Kursy „AKTYWNY ROZWÓJ” prowadzone są metodą samokształcenia kierowanego.
Samokształcenie kierowane jest metodą kształcenia na odległośd przy użyciu komputerów,
Internetu oraz innych środków porozumiewania się na odległośd.
5. Wszelkie dodatkowe materiały dydaktyczne, stanowiące zawartośd kursu są przesyłane do
Użytkownika za pośrednictwem Poczty Polskiej.
6. Użytkownik uzyskuje czasowy dostęp do Konta Ucznia, który jest wystarczający do ukooczenia
wybranych kursów. W sytuacji, gdy okres aktywności konta nie jest dostateczny, Administrator
może przedłużyd ważnośd Konta Ucznia, na wniosek Ucznia lub Rodzica/Opiekuna.
V. Ochrona prywatności
1. „AKTYWNY ROZWÓJ”, będący administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.),
działa zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dba o ochronę danych osobowych
Użytkowników oraz po 25.05.2018 zgodnie z przepisami RODO.
2. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane przez „AKTYWNY ROZWÓJ” w zakresie
określonym w oświadczeniu podpisanym lub zaakceptowanym na stronie rejestracji
WWW.aktywnyrozwoj.org.pl przez Użytkownika.
3. Dane osobowe użytkowników są rejestrowane przy okazji pozyskiwania ankiet, spotkao z
Konsultantami Oświatowymi, poprzez działania marketingowe oraz w ramach korzystania
Użytkowników ze strony. Przechowywanie i zakres przetwarzania danych wynika bezpośrednio z
oświadczenia Użytkownika, który ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie.
4. Korzystanie ze strony wiąże się z przekazywaniem informacji, wykorzystywanych do
wewnętrznych celów statystycznych „AKTYWNY ROZWÓJ”. Informacje przetwarzane w ten
sposób dotyczą zachowao Użytkowników na stronie, w tym adresy stron otwieranych za
pośrednictwem strony, miejsc w sieci, z których Użytkownik został przekierowany na stronę
www.aktywnyrozwoj.org.pl, używanej przeglądarki i systemu operacyjnego, adresu IP.
5. Użytkownik ma prawo udostępnid materiały ze strony „AKTYWNY ROZWÓJ”, korzystając z
przycisków mediów społecznościowych umieszczonych na stronie.
6. Na żądanie właściwego urzędu „AKTYWNY ROZWÓJ” ma prawo ujawnid dane w poszczególnych
przypadkach, jeśli jest to konieczne do celów przeprowadzenia postępowania karnego,
zwalczania zagrożeo przez policję, wypełniania zadao ustawowych paostwowych urzędów
ochrony danych osobowych, paostwowych służb wywiadowczych lub kontrwywiadu
wojskowego, albo do dochodzenia praw własności intelektualnej.
7. Użytkownik ma obowiązek zabezpieczenia posiadanego hasła i loginu do strony, aby chronid
dostęp do swojego profilu przed osobami trzecimi, zabezpieczając tym samym informacje
zapisane w profilu Użytkownika. Użytkownik powinien każdorazowo wylogowad się ze swojego
profilu, gdy korzysta z komputera, do którego dostęp mają osoby trzecie. Zaleca się
systematyczne zmiany hasła do profilu Użytkownika.
8. Strona www.aktywnyrozwoj.org.pl korzysta z technologii Cookies.
9. Użytkownik ma prawo dobrowolnie dopisania swojego adresu mailowego do listy wysyłkowej
Newslettera. Użytkownik proszony jest dodatkowo o podanie kodu pocztowego. Podanie kodu
pocztowego pozwala lepiej dopasowad treści kierowane do określonych regionów
geograficznych. Newsletter może zawierad treści promujące ofertę „AKTYWNY ROZWÓJ”.
10.Użytkownik ma prawo wglądu w zapisane dane osobowe oraz ma prawo wycofania zgody w
dowolnym momencie oraz edytowania i zmiany swoich danych.
VI. Postanowienia końcowe
1. „AKTYWNY ROZWÓJ” dokłada wszelkich starao w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania
strony, jednakże nie zapewnia gwarancji, że strona i platforma e-learningowa działad będzie bez
awarii i przerw.
2. W razie jakichkolwiek zastrzeżeo co do działalności strony, Użytkownik proszony jest o zgłoszenia
ich drogą mailową na adres administrator@aktywnyrozwoj.org.pl

3. „AKTYWNY ROZWÓJ” zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym
momencie. Aktualny regulamin dostępny jest na stronie aktywnyrozwoj.org.pl wraz z informacją o
dacie ostatniej aktualizacji.
Data ostatniej aktualizacji Regulaminu: 9 maja 2022 roku.

