REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO „N-AKADEMIA.PL”
§1
Postanowienia ogólne
1.

Administratorem portalu internetowego pod nazwą „N Akademia”, funkcjonującego pod
adresem: n-akademia.pl (zwanego dalej „Portalem”), jest Paweł Rżysko prowadzący
działalność gospodarczą pod firmą EKOOZE Paweł Rżysko z siedzibą w Chrosnej nr
17 C (05-340), NIP: 8262099222, adres do korespondencji (taki jak adres prowadzonej
działalności),

adres

elektroniczny:

biuro@n-akademia.pl

(zwany

dalej

„Administratorem”).
2.

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki i zasady
funkcjonowania Portalu, w szczególności określa warunki jego użytkowania, prawa i
obowiązki Administratora oraz prawa i obowiązki osób korzystających z Portalu.

3.

Treść Regulaminu znajduje się na Portalu w zakładce „Regulamin”.

4.

Użytkownikiem Portalu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca
pełną zdolność do czynności prawnych („Użytkownik”).
§2
Portal

1. Celem funkcjonowania Portalu jest, w szczególności, udostępnianie materiałów
szkoleniowych i edukacja Użytkowników zainteresowanych podjęciem współpracy ze
spółką N Energia Sprzedaż spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. („N
Energia”) w branży fotowoltaicznej oraz odnawialnych źródeł energii.
2.

Użytkownicy mogą korzystać, między innymi, z następujących funkcjonalności Portalu:
a) dostęp do materiałów edukacyjnych i szkoleniowych, w tym kursów, nagrań wideo,
testów oraz plików publikowanych przez Administratora w Portalu („Materiały”), z
zastrzeżeniem, że każdy zalogowany Użytkownik uzyskuje dostęp do 3 (trzech)
Materiałów, a dostęp od kolejnych jest uwarunkowany skutecznym nawiązaniem
współpracy z N Energia;
b)

zamawianie informacji handlowych dotyczących Administratora oraz innych
podmiotów współpracujących z Administratorem, przesyłanych za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, pod warunkiem udzielenia odrębnej zgody w
tym zakresie przez Użytkownika;

c)

udział w ankietach lub testach publikowanych w Portalu;
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d)

budowanie bazy pozyskanych użytkowników w ramach programu poleceń
(„Program Referencyjny”);

3.

e)

dostęp do czatu;

f)

dostęp do kalendarza.

Administrator uprawniony jest do aktualizacji, zmiany lub usuwania Materiałów oraz
wszelkich innych elementów znajdujących się na Portalu w każdym czasie, bez
podania przyczyny.

4.

Korzystanie z Portalu i dostęp do jego funkcjonalności określonych w §2 ust. 2 możliwy
jest wyłącznie po zarejestrowaniu się, polegającym na założeniu Konta Użytkownika.
Dodatkowo, przyznanie dostępu do określonych Materiałów może być uzależnione od
spełnienia przez Użytkowników dodatkowych warunków, w tym od skutecznego
nawiązania współpracy z N Energia na podstawie odrębnej umowy, zawartej
bezpośrednio między Użytkownikiem a N Energia.

5.

Z tytułu rejestracji nie są pobierane jakiekolwiek opłaty, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej.

6.

Korzystanie z poszczególnych funkcjonalności Portalu może zostać uregulowane
odrębnymi regulaminami, o czym Administrator poinformuje Użytkowników za
pośrednictwem Portalu.

7.

Administrator może, według własnego uznania, uzależnić dostęp do niektórych
funkcjonalności Portalu lub Materiałów od uiszczenia przez Użytkownika opłaty w
kwocie wskazanej w Portalu, o czym Administrator poinformuje Użytkowników za
pośrednictwem Portalu.

8.

Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu każdy Użytkownik ma obowiązek
zapoznania się z treścią Regulaminu. Korzystając z Portalu, w tym zakładając Konto,
Użytkownik wyraża zgodę na treść Regulaminu oraz zobowiązuje się do jego
przestrzegania.

9.

W celu uniknięcia wątpliwości lista funkcjonalności wymienionych w ust. 2 powyżej, w
tym funkcjonalności wymagających opłaty, może ulegać zmianom, o czym Użytkownicy
zostaną powiadomieni przez Administratora za pośrednictwem Portalu.

10.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w wypadku ukończenia kursu w zakresie
początkowych Materiałów, o których mowa w ust. 2 lit. a) powyżej, oferowanego za
pośrednictwem Portalu oraz spełnienia warunków opisanych w §4 ust. 11,
Administrator, w imieniu swoim oraz N Energia zastrzega sobie prawo kontaktu z
wybranymi Użytkownikami na podany przez niego adres e-mail lub numer telefonu w
celu zaproponowania dalszej współpracy.
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11.

Administrator oświadcza, że dokłada najwyższej staranności, aby oferowane Materiały
i usługi były aktualne i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Podane informacje
nie stanowią jednak źródła prawa, urzędowej interpretacji przepisów prawa, a także nie
są oficjalnym stanowiskiem właściwych organów lub władz. Użytkownik przyjmuje do
wiadomości, że wszelkie informacje zawarte w Materiałach, szkoleniach lub kursach są
aktualne na dzień opublikowania danego elementu w Portalu. Administrator dokłada
staranności w celu aktualizowania ww. informacji co najmniej 1 (jeden) raz do roku.
Użytkownik zobowiązany jest do samodzielnej weryfikacji aktualności podanych
informacji w ramach prowadzonej przez siebie działalności.

12.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administrator nie ponosi odpowiedzialności
za szkody powstałe, bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku stosowania przez
Użytkownika informacji prezentowanych w Materiałach, szkoleniach lub kursach, ani z
tytułu braku kompletności lub dokładności ww. informacji.
§3
Świadczenie usług drogą elektroniczną i wymagania techniczne

1.

Administrator jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną
w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144 poz.1204 z późn. zm., dalej: „UŚUDE”).
Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w
rozumieniu art. 8 UŚUDE. Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z
Regulaminem.

2.

Dla współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator i w
celu korzystania z Portalu, Użytkownik musi dysponować sprzętem i systemem
spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
a) komputer PC, laptop, tablet lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci
Internet i zainstalowaną przeglądarką internetową poprawnie obsługującą standard
HTML 4.01;
b) połączenie z siecią Internet,
c) poprawnie skonfigurowaną pocztę elektroniczną;
d) przeglądarka internetowa taka jak Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej, Internet
Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej; Google Chrome w
wersji 12.0.0 i wyższej,
e) ekran w rozdzielczości 1024×768 i wyższej;
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f)

włączona w przeglądarce internetowej możliwość zapisywania plików cookies oraz
obsługę JavaScript;

g) oprogramowanie umożliwiające odtwarzanie plików w formacie: MP4;
h) zainstalowany w przeglądarce program Adobe Flash Player.
3.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż dostęp do Materiałów znajdujących się na
Portalu ograniczony jest wyłącznie do odtworzenia lub wyświetlenia Materiałów, bez
możliwości ich pobrania, modyfikacji, ingerencji w ich treść, z wyłączeniem Materiałów
wyraźnie udostępnionych do pobrania przez Administratora. Użytkownik nie jest
uprawniony do przekazywania lub udostępniania Materiałów dostępnych w ramach
jego Konta jakimkolwiek osobom trzecim.

4.

Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby zagrozić
prawidłowemu funkcjonowaniu Portalu. W ramach Portalu zabronione jest korzystanie
z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów
(w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów,
plików lub narzędzi).

5.

Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że korzystanie z oprogramowania typu
Flashblock może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Portalu lub może
całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego.

6.

Administrator zastrzega, że korzystanie z usług określonych w Regulaminie może
wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i
rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich
zminimalizowania. Administrator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego,
który umożliwia korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, w sposób
uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na
te usługi, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich
dla właściwości świadczonych usług, a także jednoznaczną identyfikację stron usług
świadczonych drogą elektroniczną. W razie planowanych przerw, modernizacji lub też
w innych podobnych wypadkach, Administrator ma prawo powiadomić o nich
Użytkownika poprzez udostępniony mu adres e-mail lub ogólnie w Portalu.

7.

Rozpoczęcie przez Użytkownika korzystania z usług objętych Regulaminem,
dostępnych w ramach Portalu, jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie
usług drogą elektroniczną.

8.

Zgoda Użytkownika na korzystanie z usług objętych Regulaminem może być w każdej
chwili cofnięta. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,

4

wykonywanej na zasadach określonych w Regulaminie, dokonuje się poprzez
zaprzestanie korzystania z Portalu lub poprzez usunięcie Konta w Portalu.
9.

Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio
postanowienia §7 Regulaminu, przy czym termin na zgłoszenie reklamacji liczy się od
momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.

10.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą
elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w
szczególności UŚUDE.

11.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Materiały, kursy i szkolenia oferowane przez
Administratora przeznaczone są dla oznaczonego kręgu odbiorców, zainteresowanych
podjęciem współpracy z N Energia, w związku z czym Administrator oferuje je
Użytkownikom nieodpłatnie. W świetle powyższego, w wypadku, w którym dany
Użytkownik będzie wykorzystywał Materiały, kursy lub szkolenia dla celów innych niż
współpraca z N Energią, w szczególności udostępniał je osobom trzecim lub korzystał
z nich w innym zakresie niż przewidziany Regulaminem, Administrator będzie
uprawniony do żądania od Użytkownika zwrotu kosztów ponoszonych przez
Administratora w związku z przygotowaniem i obsługą administracyjną kursów lub
szkoleń w ryczałtowej kwocie w wysokości 6.000 zł (sześć tysięcy złotych), płatnej w
terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania na podany przez Użytkownika adres
e-mail.
§4
Rejestracja

1.

Dostęp

do

Materiałów opublikowanych w Portalu wymaga zalogowania, po

zarejestrowaniu się przez Użytkownika i uruchomieniu na jego rzecz przez
Administratora indywidualnego Konta, zgodnie z procedurą określoną w niniejszym
paragrafie. Użytkownik uzyskuje dostęp do funkcjonalności Konta za pośrednictwem
indywidualnej zakładki Użytkownika w Portalu (dalej „Profil”).
2.

W celu zarejestrowania się przez Użytkownika w Portalu, Użytkownik zobowiązany jest
wypełnić i przesłać drogą elektroniczną formularz rejestracyjny udostępniony w Portalu
(dalej: „Formularz Rejestracyjny”) w szczególności poprzez podanie następujących
danych: imię i nazwisko Użytkownika, adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz hasła
wybranego przez Użytkownika (dalej „Rejestracja”).

3.

Użytkownik ma obowiązek wypełnić wszystkie pola Formularza Rejestracyjnego z
wyjątkiem tych, które oznaczone są jako opcjonalne.
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4.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość danych
podanych przez niego w Formularzu Rejestracyjnym.

5.

Użytkownik może dokonać wyłącznie jednej Rejestracji w Portalu i posiadać jedno
Konto. Użytkownik zobowiązany jest nie udostępniać danych do logowania do Konta
jakimkolwiek osobom trzecim.

6.

Podczas Rejestracji Użytkownik ustala hasło. Loginem do Konta Użytkownika jest
podany przez niego w Formularzu Rejestracyjnym adres e-mail. Użytkownik
zobowiązany jest nie udostępniać Konta osobom trzecim, w szczególności nie
podawać im loginu i hasła do Konta Użytkownika. Administrator nie ponosi
odpowiedzialności za czynności dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które
uzyskały dostęp do Konta Użytkownika, w szczególności w wyniku niedochowania
zasad ostrożności przez Użytkownika przy posługiwaniu się loginem i hasłem do
Konta.

7.

Wypełniając Formularz Rejestracyjny, Użytkownik:
a)

potwierdza zapoznanie się, akceptację i przyjęcie do stosowania postanowień
Regulaminu oraz Polityki Prywatności;

b)

może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną
w celu marketingu produktów oraz usług Administratora oraz podmiotów z nim
współpracujących, jak również zgodę na przesyłanie przez Administratora oraz
podmioty z nim współpracujące informacji handlowych w rozumieniu UŚUDE.

8.

Po przesłaniu prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego, Użytkownik
otrzymuje potwierdzenie dokonania Rejestracji drogą elektroniczną na podany
w Formularzu Rejestracyjnym adres poczty elektronicznej.

9.

Po dokonaniu Rejestracji w Portalu, dostęp Użytkownika do Konta możliwy jest po
każdorazowym zalogowaniu się w Portalu. Logowanie następuje przy użyciu danych
podanych w Formularzu Rejestracyjnym.

10.

Po dokonaniu Rejestracji przez Użytkownika, w celu umożliwienia korzystania ze
wszystkich funkcjonalności Portalu, w szczególności z Programu Referencyjnego,
Administrator dokonuje zatwierdzenia założonego przez Użytkownika Konta, pod
warunkiem spełnienia przez Użytkownika warunków wymaganych dla poszczególnych
rodzajów kategorii szkoleniowych.

11.

Z chwilą dokonania Rejestracji, Konto Użytkownika podlega automatycznemu
zatwierdzeniu dla pierwszej kategorii szkoleniowej pod nazwą: „Potencjał 3 x N”.
Dostęp do pozostałych kategorii jest uwarunkowany uprzednim spełnieniem przez
Użytkownika następujących warunków:
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a) Ukończenie szkolenia „Potencjał 3xN”
b) przesłanie za pomocą Profilu pliku z CV;
c) udzielenie przez Użytkownika odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte w ankiecie
osobowej kończącej pierwszą kategorię szkoleniową.
12. Po wykonaniu czynności opisanych w ust. 11 lit. a – c) oraz po dokonaniu przez
Administratora oceny CV oraz odpowiedzi Użytkownika w ankiecie, Administrator ma
prawo

za

pośrednictwem

upoważnionego

pracownika

lub

współpracownika,

skontaktować się z Użytkownikiem w celu zaproponowania współpracy z N Energia.
W takim wypadku Użytkownik proszony jest o dokonanie rejestracji w portalu
n-gigawat.pl. Po dokonaniu tej rejestracji, Użytkownik otrzyma na podany adres
e-mail umowę o współpracy ze spółką N Energia Sprzedaż spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k. („Umowa”). W celu nawiązania współpracy i uzyskania
dostępu do pozostałych kategorii szkoleniowych w Portalu Użytkownik zobowiązany
jest do wysłania podpisanych własnoręcznie dwóch egzemplarzy Umowy na adres
siedziby N Energia Sprzedaż spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.: ul. Św.
Maksymiliana Kolbe 3, 59-220 Legnica. Fakt dostarczenia i zawarcia Umowy
rejestrowany jest w systemie CRM Administratora. Zatwierdzenie Konta i przyznanie
dostępu nastąpi w terminie 24 godzin od skutecznego zarejestrowania Użytkownika
jako współpracownika.
13.

Użytkownik

uprawniony

jest

do

zmiany

danych

podanych

w

Formularzu

Rejestracyjnym (w szczególności adresu e-mail) za pośrednictwem Profilu w zakładce
„Mój Profil”.
14.

Usunięcie Konta jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z Portalu i następuje
na zasadach określonych w § 8 Regulaminu.

15.

W celu usunięcia Konta Użytkownik wysyła do Administratora wiadomość e-mail na
adres: biuro@n-akademia.pl z odpowiednim żądaniem. Administrator usunie Konto
Użytkownika w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania Użytkownika. Powyższe nie
uchybia prawu Administratora do przechowywania wybranych danych osobowych w
zakresie i w celach wskazanych w Polityce Prywatności.

16.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w wypadku dokonywania przez Użytkownika
naruszeń postanowień Regulaminu, w szczególności w wypadku utworzenia więcej niż
jednego Konta przez danego Użytkownika lub udostępniania Materiałów osobom
trzecim, Administrator uprawniony jest do usunięcia Konta Użytkownika w Portalu,
niezależnie od zakresu współpracy danego Użytkownika z Administratorem lub N
Energia.
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§5
Program Referencyjny
1.

Administrator

udostępnia

Użytkownikom

funkcjonalność

obejmującą możliwość

pozyskiwania kolejnych użytkowników dla Portalu, zainteresowanych współpracą z N
Energia („Użytkownicy Pozyskani”).
2.

Pozyskiwanie Użytkowników Pozyskanych odbywa się poprzez wysłanie przez
Użytkownika w formie wiadomości e-mail linków referencyjnych wygenerowanych w
Profilu Użytkownika w zakładce „Program Referencyjny” do osób zainteresowanych
udziałem w Programie Referencyjnym oraz współpracą z N Energia.

3.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności, wobec osób, o których mowa w ust. 2, w
związku z wysłaniem wiadomości e-mail do osób trzecich przez Użytkowników, ani za
treść takich wiadomości.

4.

Z Programu Referencyjnego mogą korzystać wyłącznie Użytkownicy, których Konto
zostało zatwierdzone przez Administratora.

5.

Użytkownicy Pozyskani dokonują rejestracji w Portalu na zasadach wskazanych w §4
Regulaminu i wskutek dokonania rejestracji stają się Użytkownikami i stosuje się do
nich postanowienia Regulaminu odnoszące się do Użytkowników. Użytkownicy
Pozyskani mogą w ramach Programu Referencyjnego, pod warunkiem spełnienia
wymogów z ust. 4 powyżej, pozyskiwać kolejnych użytkowników.

6.

Administrator nie przyznaje jakichkolwiek korzyści, ani nie wypłaca wynagrodzeń z
tytułu polecenia lub rejestracji Użytkownika Pozyskanego na rzecz Użytkownika lub
Użytkownika Pozyskanego. Powyższe nie wyklucza otrzymania prowizji lub innego
wynagrodzenia przez Użytkownika z tego tytułu od N Energia na podstawie odrębnie
zawartej umowy.

7.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w wypadku woli podjęcia współpracy z N
Energia, współpraca nawiązywana jest na podstawie odrębnej umowy zawieranej
przez Użytkownika bezpośrednio z N Energia, na warunkach z nią uzgodnionych. W
celu uniknięcia wątpliwości, Administrator nie działa w imieniu ani na rzecz N Energia
w tym zakresie oraz nie gwarantuje Użytkownikowi nawiązania współpracy.
§6
Prawa autorskie
1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie Materiały oraz inne utwory lub
przedmioty

praw pokrewnych opublikowane w Portalu są wyłączną własnością

Administratora lub uprawnionych twórców oraz że Użytkownik nie ma prawa korzystania z
nich w jakimkolwiek innym zakresie, innym niż korzystanie z Materiałów dla wyłącznie dla
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celów własnego użytku osobistego rozumianego jako udział kursach, ankietach lub testach
organizowanych przez Administratora. Wszelkie inne utrwalanie, zwielokrotnianie lub
rozpowszechnianie Materiałów lub utworów jest niedozwolone i stanowić będzie w
szczególności naruszenie majątkowych lub osobistych praw autorskich lub pokrewnych.
2. Zamieszczając w ramach Portalu materiały będące utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4
lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym zdjęcie (avatar) zwane
dalej „Utworami”, Użytkownik oświadcza i zapewnia, że:
a)

przysługują mu wszelkie prawa, w tym prawa autorskie majątkowe i osobiste

do Utworów;
b)

zamieszczenie

Utworów

w

Portalu

oraz

korzystanie

z

nich

przez

Administratora nie narusza praw osób trzecich, w tym ich majątkowych praw
autorskich oraz dóbr osobistych;
c)

jest uprawniony do udzielenia wszelkich zgód, zezwoleń, upoważnień, w tym

licencji

na

korzystanie

z

Utworów

zamieszczonych

w Portalu, zgodnie z

postanowieniami i w zakresie określonym w Regulaminie, a udzielenie ww. zgód,
zezwoleń, upoważnień, w tym licencji nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich;
d)

wyraża zgodę na udzielenie licencji na korzystanie z Utworów zamieszczonych

na Platformie, na warunkach określonych poniżej.
3. Z chwilą zamieszczenia Utworu w Profilu, Użytkownik udziela:
a)

Administratorowi - nieodpłatnej, niewyłącznej licencji oraz nieodpłatnego
zezwolenia i zgody, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na korzystanie i
rozporządzanie Utworami, na wszystkich istniejących polach eksploatacji, w tym
polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności na następujących polach
eksploatacji:
i.

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu w całości lub w części wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową i
multimedialną, niezależnie od standardu, systemu, formatu, na dowolnym
nośniku, w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie Utworu w dowolnej
ilości i formie;

ii.

w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór, w
całości lub w części, utrwalono - wprowadzanie do obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, użyczenie, najem, dzierżawa
oryginału albo egzemplarzy;

iii.

w zakresie rozpowszechniania Utworu, w całości lub w części, w sposób inny
niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie,
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odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie
Utworu, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym, w tym rozpowszechnianie w Internecie;
iv.

wykorzystywanie Utworu do celów reklamowych, promocyjnych oraz
informacyjnych, komercyjnych Administratora, bez ograniczenia, w tym w
ulotkach, direct mailingu, Internecie, prasie, telewizji i poprzez inne środki
techniczne odpowiednie ze względu na potrzeby promocji i reklam;

v.

wprowadzanie Utworu w całości lub części do: sieci komputerowych, w tym
do sieci Internet oraz do innych sieci, bez ograniczenia, pamięci komputerów
oraz przetwarzanie w pamięci komputerów, bez ograniczenia;

vi.

dokonywanie

tłumaczeń

Utworu

na

różne

wersje

językowe

oraz

rozpowszechnianie Utworu w każdym języku, na dowolnym nośniku.
b) innym

Użytkownikom-

nieodpłatnej,

niewyłącznej

licencji,

bez

ograniczeń

czasowych i terytorialnych, na dostęp do Utworów za pośrednictwem Portalu oraz
na

korzystanie

z

Utworów

w

zakresie

funkcjonalności

udostępnionych

Użytkownikom w ramach Portalu oraz w granicach określonych w Regulaminie.
4. Licencja, o której mowa w ust. 3 a) powyżej, obejmuje prawo do wykonywania autorskich
praw zależnych do Utworów, jak również prawo zezwalania na wykonywanie autorskich
praw zależnych do Utworów, w tym prawo dokonywania i zezwalania na dokonywanie
wszelkich przeróbek, zmian w Utworach, według uznania Administratora.
5. Licencja, o której mowa w ust. 3 a) powyżej, obejmuje prawo do udzielania dalszych licencji
(sublicencji).
6. Postanowienia ust. 2-5 powyżej mają odpowiednio zastosowanie do zasad wykorzystania
przez Administratora, a w jego imieniu i na jego zlecenie, także przez inne podmioty,
wizerunku Użytkownika lub wizerunków osób trzecich widocznych w materiałach
udostępnionych przez Użytkownika w ramach Portalu. Poprzez zamieszczenie materiału
na Portalu, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie udostępnionego przez niego na
Portalu wizerunku oraz jego rozpowszechnianie przez Administratora.
7. Użytkownik może zamieszczać na Portalu materiały zawierające wizerunek osób trzecich,
pod warunkiem, iż Użytkownik posiada pisemną zgodę takich osób na korzystanie z ich
wizerunku na zasadach określonych w Regulaminie, w tym na korzystanie i
rozpowszechnianie wizerunku przez Administratora w sposób opisany w ust. 2-6 powyżej.
Poprzez zamieszczenie na Portalu Utworów zawierających wizerunek trzecich, Użytkownik
oświadcza, że posiada zgodę osób trzecich na wykorzystanie ich wizerunku i głosu, o
której mowa w zdaniu poprzedzającym.
8. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że zarówno Utwory, jak i korzystanie z nich przez
Administratora lub inne podmioty przez niego upoważnione zgodnie z Regulaminem, nie
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będą naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich. Oznacza to, iż Użytkownik
ponosi odpowiedzialność za wszelkie ewentualne naruszenia, przez Administratora lub
inne podmioty przez niego upoważnione, praw związanych z Utworami, a wynikających z
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz
zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód z tytułu takich naruszeń. Użytkownik
zobowiązuje się wstąpić do sprawy w roli interwenta ubocznego pod rygorem utraty zarzutu
wadliwego prowadzenia procesu, a w przypadku zgody strony przeciwnej, wejść w miejsce
Administratora, we wszelkich sporach związanych z Utworami lub oświadczeniami
Użytkownika z Regulaminu, a w przypadku poniesienia przez Administratora szkody,
Użytkownik zobowiązuje się zrekompensować ją w terminie 14 dni od doręczenia
wezwania wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość szkody poniesionej przez
Administratora.

§7
Reklamacje
1.

Reklamacje dotyczące funkcjonowania Portalu mogą być zgłaszane listownie na adres:
Chrosna nr 17 C (05-340), z dopiskiem, że reklamacja dotyczy Portalu lub poprzez
wysłanie e-maila na adres: biuro@n-akademia.pl.

2.

Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, aktualny adres Użytkownika oraz
dokładny opis i wskazanie okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

3.

Administrator po otrzymaniu reklamacji zgodnie z ust. 1 i 2 powyżej, ustosunkuje się do
niej w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji.
Odpowiedź na reklamację jest udzielana pisemnie za pośrednictwem poczty lub za
pośrednictwem zwrotnej wiadomości e-mail.

4.

Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Użytkownikowi przysługuje prawo do
dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym właściwym
miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
§8
Postanowienia końcowe

1.

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator. Dane osobowe
przetwarzane są na zasadach opisanych w zakładce „Polityka Prywatności”.

2.

W celu uniknięcia wątpliwości, Administrator ma prawo przeniesienia praw i
obowiązków wynikających z Regulaminu na dowolnie wybrane przez siebie podmioty
trzecie.

3.

Administrator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z użytkowania Portalu
Użytkowników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub
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Regulaminem lub odrębnymi regulaminami regulującymi funkcjonalności Portalu, co
jest równoznaczne z usunięciem Konta Użytkownika w Portalu.
4.

Wszelkie nieprawidłowości techniczne dotyczące działania Portalu należy zgłaszać
poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@n-akademia.pl.

5.

W celu uzyskania informacji na temat użytkowania Portalu należy skontaktować się z
Administratorem na adres e-mail: biuro@n-akademia.pl. Odpowiedzi będą udzielane w
ciągu 7 dni roboczych.

6.

Znaki towarowe figurujące w ramach Portalu należą do odpowiednich uprawnionych,
są powoływane jedynie w celach informacyjnych i nie mogą być przedmiotem
eksploatacji na jakiekolwiek potrzeby bez uprzedniej pisemnej zgody uprawnionych.

7.

W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w
tym Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

8.

Regulamin obowiązuje od dnia 1.11.2021 roku.

9.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z zachowaniem warunków
i okresu wypowiedzenia, o których mowa poniżej.

10.

Zmiany Regulaminu mogą dotyczyć w szczególności rozszerzenia funkcjonalności
Portalu, dostępnych opcji dla Użytkowników lub zmiany adresu Portalu. Administrator,
wprowadzając zmianę w Regulaminie, zobowiązany jest poinformować o tym za
pośrednictwem Portalu, z zastrzeżeniem, że zmiany wejdą w życie w terminie nie
krótszym niż 14 (czternaście) dni od ogłoszenia tych zmian.

11.

Użytkownikom, którzy dokonali Rejestracji i posiadają Konto, przysługuje prawo do
wypowiedzenia Regulaminu. Użytkownik może dokonać wypowiedzenia Regulaminu w
terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie postanowień Regulaminu.

12.

Wypowiedzenie Regulaminu przez Użytkownika, który dokonał Rejestracji i posiada
Konto, równoznaczne jest z rezygnacją z posiadania Konta. Wypowiedzenie
Regulaminu

wiąże

się

dla

Administratora

z

obowiązkiem

usunięcia

danych Użytkownika z bazy danych.
13.

Niezłożenie

przez

Użytkownika,

który

dokonał

Rejestracji

i

posiada Konto,

oświadczenia o wypowiedzeniu Regulaminu w terminie 14 dni od dnia otrzymania
wiadomości

e-mail

o

zmianie

postanowień

Regulaminu

oznacza

akceptację

zmienionego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż pierwsze po zmianie Regulaminu
logowanie się Użytkownika do Portalu odbywa się po potwierdzeniu przez Użytkownika
zapoznania się z treścią Regulaminu ze zmianami.
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14.

Ewentualna zmiana Regulaminu w żaden sposób nie może wpłynąć na prawa nabyte
przez Użytkownika w związku z użytkowaniem Portalu przed datą wejścia w życie
zmiany Regulaminu.
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