REGULAMIN KURSÓW W RAMACH PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ W POWIATOWYM OŚRODKU
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I DORADZTWA METODYCZNEGO W PABIANICACH Z SIEDZIBĄ
UL. KAZIMIERZA 8, 95-200 PABIANICE

§1.
1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z usług i zasobów, udostępnianych za
pośrednictwem sieci Internet w oparciu o Serwis - platformę szkoleniową Moodle, dostępną pod
adresem http://e-learning.podn-pabianice.pl/
2. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest warunkiem korzystania ze wszelkich zasobów Serwisu.
§2.
1. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:
1) Administrator/Organizator kursów - administrator Serwisu http://e-learning.podn-pabianice.pl/
- Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego, reprezentowany
przez Dyrektora z siedzibą ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice, adres poczty e-mail: podn@podnpabianice.pl tel: 4221542 42 adres strony internetowej Administratora http://podnpabianice.pl/
2) platforma Szkoleniowa - strona www, znajdująca się pod adresem http://e-learning.podnpabianice.pl/ (wraz ze wszystkimi podstronami, stanowiącymi integralną część Serwisu),
umożliwiająca Użytkownikom/Uczestnikom korzystanie z zasobów Serwisu, w szczególności
przeglądanie zasobów Serwisu i dostęp do kursów i szkoleń w systemie e-learning,
udostępnionych do pobrania dokumentów, grafik i innych materiałów, uczestnictwo w kursach
w systemie e-learning.
3) Użytkownik /Uczestnik- osoba, korzystająca z zasobów Serwisu po uprzednim zalogowaniu (po
uprzedniej rejestracji i założeniu konta w Serwisie).
4) szkolenie/kurs - zestaw prezentacji, ćwiczeń, testów, materiałów poglądowych, zapisów audio i
video, połączonych w merytoryczną całość, obejmujący zakres wiedzy i praktyki, które
zaprezentowane zostały w Opisie szkolenia/kursu, udostępnionych na Platformie Szkoleniowej.
5) rejestracja w Serwisie - czynność, polegająca na podaniu przez użytkownika wymaganych
danych, niezbędnych w celu uzyskania dostępu do zasobów Serwisu oraz udziału w szkoleniu
on-line. Formularz rejestracyjny wraz ze wskazanymi oświadczeniami w formule elektronicznej
znajduje się pod adresem https://podn-pabianice.pl/?page_id=20
6) nazwa użytkownika/Login - ciąg znaków (jawny), ustalany przez Klienta/Uczestnika na potrzeby
rejestracji w Serwisie i korzystania z jego zasobów.
7) hasło - ciąg znaków (niejawny, znany tylko Klientowi/Uczestnikowi), niezbędny do poprawnego
zalogowania się w Serwisie i korzystania z jego zasobów, w tym z udziału w udostępnionych w
Serwisie kursach/szkoleniach.
§3
1. Organizatorem kursów on-line (dalej ‘kursu’) jest Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i
Doradztwa Metodycznego, reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą ul. Kazimierza 8, 95-200
Pabianice, adres poczty e-mail: podn@podn-pabianice.pl tel: 4221542 42 adres strony internetowej
Administratora http://podn-pabianice.pl/ (dalej ‘Organizator’).
2. Aby wziąć udział w kursie należy dokonać rejestracji poprzez formularz on-line dostępny pod
adresem strony https://podn-pabianice.pl/?page_id=20

3. Dostępne kursu zamieszczone są na stronie https://podn-pabianice.pl/ w zakładce Platforma
e-learningowa.
4. Wypełnienie karty zgłoszeniowej poprzez formularz on-line zamieszczony na stronie https://podnpabianice.pl/?page_id=20 jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i zawarciem
umowy o realizację i uczestnictwo w kursie.
5. W zależności od rodzaju kursu dostępne są kursy indywidualne i grupowe. Liczba miejsc w kursie
grupowym ustalana jest indywidualnie dla każdego kursu i podawana w opisie kursu. O
zakwalifikowaniu się na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.
6. Kursu prowadzone są na platformie Moodle.
7. Wymogi techniczne dla sprzętu komputerowego niezbędnego do korzystania ze kursów a także
wykaz ewentualnych innych akcesoriów niezbędnych w kursie podane są w opisie danego kursu, w
szczególności: komputer z połączeniem do Internetu (min. 512 kb/s), graficzna przeglądarka WWW
obsługująca JavaScript (np. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera) i obsługująca
tzw. cookies, zainstalowane oprogramowanie do odczytu plików w formacie PDF (np. Adobe Reader,
Foxit Reader). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednią konfigurację
komputera Użytkownika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki, gdy Uczestnik nie
weźmie udziału w szkoleniu na skutek problemów sprzętowych z komputerem Uczestnika.
8. Po dokonaniu rejestracji na kurs uczestnik otrzyma informację o terminie i sposobie
przeprowadzenia kursu.
9. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego nie pobiera opłat za
organizowane szkolenia i kursy. Organizator realizuje swoje cele i zadania statutowe zgodnie ze
Statutem Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w
Pabianicach.
10. W przypadku braku możliwości poprowadzenia kursu przez wyznaczonego prowadzącego w wyniku
przyczyn losowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany na prowadzącego o takich samych
kwalifikacjach, bądź też wyznaczenia innego terminu kursu.
11. W przypadku odwołania kursu z przyczyn dotyczących Organizatora lub z uwagi na niedostateczną
liczbę uczestników, zmiany terminu kursu, a także w przypadku braku możliwości udziału uczestnika
w kursie z uwagi na brak miejsc, Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie
szkody poniesione przez uczestnika z tego tytułu.
12. Wszelkie majątkowe prawa autorskie do materiałów szkoleniowych przysługują Organizatorowi
zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego
1994r. (Dz. U. z 2019r.poz. 1231, z 2020r. poz.288 z późn. zm.). W zawiązku z powyższym zabronione
jest:
1) kopiowanie, inne powielanie, lub wprowadzanie do obrotu tych materiałów,
2) wykorzystywanie materiałów do prowadzenia działalności promocyjnej, reklamowej,
komercyjnej, w tym szkoleniowej, bez względu na ilość uczestników i formę jej prowadzenia
(kursy stacjonarne, kursy on-line).
3) bez zgody Organizatora zabronione jest utrwalanie przebiegu kursów za pomocą urządzenia
rejestrującego dźwięk lub obraz wykorzystywanie utrwalonych w ten sposób kursów do
prowadzenia działalności promocyjnej, reklamowej, komercyjnej, w tym szkoleniowej, bez
względu na ilość uczestników i formę jej prowadzenia (kursy stacjonarne, kursy on-line).
4) wszelkie informacje i materiały szkoleniowe zamieszczone na stronach Serwisu lub
Platformy podlegają ochronie prawnej, zaś ich wykorzystywanie w celach komercyjnych jest
niedozwolone i traktowane będzie jako naruszenie praw autorskich.
5) Organizator może utrwalać na nośnikach elektronicznych, optycznych lub papierowych
przebieg szkolenia/kursu dla celów dokumentacji, promocji oraz reklamy.
6) wizerunek stanowiący jedynie szczegół większej całości rejestrowanych uczestników może
zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacji przebiegu kursu
celów reklamowych oraz promocyjnych zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

7) dla potrzeb utrwalenia i rozpowszechniania wizerunku konkretnej osoby organizator
odbierze stosowna zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku
uczestnika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych oraz z art.
81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
8) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rejestrowanie i rozpowszechnianie wizerunku
przez uczestników kursów.
13. Korzystanie z zasobów Platformy wymaga uprzedniego zalogowania się za pomocą danych do
logowania tj. hasło i login przekazanych przez Organizatora.
1) użytkownik kursu zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim materiałów
stanowiących treść szkolenia zarówno w całości jak i w części bez pisemnej zgody
Organizatora,
2) użytkownik kursu zapoznaje się z materiałami szkoleniowymi we własnym zakresie,
3) w przypadku naruszenia przez Użytkownika dóbr osobistych Organizatora i/lub naruszenia
postanowień Regulaminu, Organizator podejmie stosowne kroki prawne.
14. Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia:
1) Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego wydaje
zaświadczenia o ukończeniu kursu na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.
2) zaświadczenie wysyłane na adres placówki oświatowej, w której Uczestnik jest zatrudniony.
3) duplikaty dokumentów są wystawiana na prośbę Uczestnika.
15. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych.
1) Użytkownik akceptując Regulamin zgadza się na przekazanie drogą elektronicznej
korespondencji danych osobowych wskazanych w formularzu zgłoszeniowym, dostępnym
na stronie https://podn-pabianice.pl/?page_id=20
2) zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika wyrażone są w wersji elektronicznej,
3) zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem 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 (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), Organizator
informuję, iż:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego, reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą
ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice, adres poczty e-mail: podn@podn-pabianice.pl
tel: 4221542 42 adres strony internetowej Administratora http://podn-pabianice.pl/
b) w PODNiDM w Pabianicach, został powołany Inspektor ochrony danych osobowych i ma
Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail: iod2@synergiaconsulting.pl tel:
693 337 954 lub pisemnie na adres siedziby Administratora, wskazany w pkt 1.
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
• organizacji i przeprowadzenia konferencji lub szkolenia, na które się Pani/Pan zapisali,
wyrażając dobrowolną zgodę w ich uczestnictwie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
• realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c RODO);
związanych z statutowych działań oraz ustawy z dnia 7 września 1991r. O systemie
oświaty. Dz. U. z 2019r.poz.1481 z późn. zm., ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo
oświatowe. Dz. U. z 2019r. poz. 1148 z późn. zm.,
• ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. Dz. U. z
2019r.poz. 1231, z 2020r. poz.288 z późn. zm. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
• Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku - Dz. U. z

d)

e)

f)

g)

Dz. U. z 2020 r. poz. 344. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
• niezbędność przetwarzania w celu wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym (Art. 6 ust. 1 lit. e RODO)
Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem
podmiotów do tego uprawnionych takich jak:
• podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich
przepisów prawa,
• podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie
zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych tj.
podmioty świadczące usługi IT na rzecz Administratora, w tym w zakresie hostingu
strony internetowego Administratora oraz podmioty świadczące na rzecz
administratora usługi prawne, usługi w zakresie organizowania lub prowadzenia
konferencji lub szkoleń.
Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą
przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający
z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora
(JRWA).
posiada Pani/Pan prawo:
• dostępu do treści swoich danych, żądania sprostowania danych, które są
nieprawidłowe, żądania usunięcia danych, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla
których zostały zebrane oraz gdy dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, prawo
do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie
art. 21 Rozporządzenia RODO, prawo ograniczenia przetwarzania, gdy osoba, której
dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych lub przetwarzanie jest
niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych
osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania lub administrator nie
potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne
osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prawo do
odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych
opartego na art. 6 ust. 1 lit. a) RODO bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

§4
1. Postanowienia końcowe
1) w przypadku problemów z logowaniem na platformę e-learningową lub dostępem do
kursu Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić Organizatora drogą mailową na
adres podn@podn-pabianice.pl
2) organizator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe działanie platformy elearningowej.

3) Organizator zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego wyłączenia serwisu na
czas nieokreślony celem jego modernizacji lub naprawy.
4) Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez podania przyczyny.
5) Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się ze zmianami w regulaminie, jeśli korzysta w
jakikolwiek sposób z serwisu.
6) korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu, brak takiej
akceptacji oznacza, że użytkownik nie powinien korzystać z serwisu.
2. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Organizator danych w
oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

