Regulamin i polityka prywatności platformy e-learningowej
www.cafeeurope.pl
Definicje
1. Platforma e-learningowa (zwana dalej „Platformą”) : zespół aplikacji informatycznych
służących prowadzeniu kursów;
2. Użytkownik: każda osoba, która utworzyła konto dostępowe do Platformy i korzysta
z jakichkolwiek jej funkcji;
3. Organizator: Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora
ul. Nadwiślańska 2-4, 30-527 Kraków, e-mail: cricoteka@cricoteka.pl;

Cricoteka,

4. Projekt: projekt „Café Europe. Awangarda XX wieku a Tadeusz Kantor” realizowany
przez Organizatora dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w dniach od 6.10 do 31.12.2015r.

Postanowienia ogólne
5. Platforma jest narzędziem przeznaczonym do wykorzystania wyłącznie w celach
edukacyjnych. Zabrania się wykorzystywania jej w innych celach lub w sposób
naruszający prawo, dobre imię Organizatora lub godność innych Użytkowników.
6. Organizator umożliwia bezpłatne korzystanie z Platformy każdemu Użytkownikowi,
w celach wymienionych w pkt 5.
7. Platforma jest dostępna w trybie ciągłym, z zastrzeżeniem prawa do tymczasowych
wyłączeń spowodowanych okolicznościami niezależnymi od Organizatora,
a w szczególności awarią, konserwacją, aktualizacją lub wymaganiami technicznymi.
8. Treść edukacyjna dostępna na Platformie będzie uzupełniana w trakcie całego czasu
trwania Projektu.
9. Wszystkie materiały udostępnione na platformie zamieszczone są na licencji CC: BYNC-ND 3.0. Jeżeli w treści platformy nie zaznaczono inaczej, licencja Creative Commons
nie dotyczy załączonych fotografii i dzieł plastycznych etc.
Obowiązki Użytkownika
10. W celu rozpoczęcia korzystania z zasobów Platformy, Użytkownik musi samodzielnie
utworzyć konto dostępowe. Użycie konta dostępowego w celu zalogowania się do
Platformy jest jednoznaczne z zaakceptowaniem wszystkich postanowień niniejszego
Regulaminu.
11. Zakładając konto dostępowe Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
a) przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji
wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych
Organizatora, innych Użytkowników oraz osób trzecich,

b) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych
Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu
i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody,
c) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać
funkcjonowanie Platformy, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie,
usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do kont innych Użytkowników.
12. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu,
Organizator ma prawo ograniczyć bądź odebrać mu prawo do wykorzystywania Platformy
bez podania przyczyny.
13. Podanie danych osobowych jest niezbędne do korzystanie z Platformy. Jednocześnie
organizator zaznacza, że podanie danych osobowych w tym celu jest dobrowolne.
Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania lub
zmiany, a także żądania ich usunięcia. Administratorem danych osobowych jest
Organizator.
14. W trakcie procesu tworzenia konta dostępowego Użytkownik może wyrazić zgodę na
przesyłanie newslettera. W takim przypadku Użytkownik będzie otrzymywał na adres email, podany w trakcie tworzenia konta dostępowego, informacje o pojawiających się
nowych treściach na Platformie oraz o innych wydarzeniach w Projekcie. Informacje będą
przesyłane wyłącznie w trakcie trwania Projektu. Użytkownik może cofnąć zgodę na
przesyłanie takich informacji, zmieniając konfigurację profilu po zalogowaniu się do
Platformy.
Obowiązki Organizatora
15. Organizator zobowiązuje się nie przekazywać danych osobowych Użytkowników żadnej
osobie trzeciej, i wykorzystywać je wyłącznie na potrzeby Projektu. Organizator
zobowiązuje się skorygować i/lub usunąć dane osobowe Użytkownika po otrzymaniu od
niego pisemnego żądania, również przesłanego pocztą elektroniczną z adresu e-mail
podanego przy tworzeniu konta dostępowego do Platformy. Usunięcie danych osobowych
Użytkownika będzie jednoznaczne z odebraniem mu prawa dostępu do Platformy.
16. Organizator jako administrator danych osobowych zobowiązuje się do przetwarzania
danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty poniesione przez
Użytkownika będące następstwem zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet,
w szczególności działania wirusów komputerowych i włamań do systemów
komputerowych oraz za działania osób trzecich (innych niż te za pomocą których
udostępnia Platformę), ani za wykorzystanie przez takie osoby danych Użytkowników
niezgodnie z celem działania Platformy.
Postanowienia końcowe
1. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego
regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory są rozstrzygane przez polskie sądy
powszechne.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).

