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Regulamin platformy e-learningowej
Postanowienia ogólne
Regulamin określa zasady i warunki korzystania
ze Szkoleń i Zasobów dostępnych za
pośrednictwem publicznej sieci Internet i Portalu
funkcjonującego pod adresem internetowym
www.ekurs.bialecki.pl, będących własnością
BIAŁECKI Sp. z o.o.
Na potrzeby Regulaminu wskazane poniżej
pojęcia przyjmują następujące znaczenie:
Hasło - poufny ciąg znaków alfanumerycznych,
konieczny do autoryzowanego dostępu do
Szkoleń, Zasobów i Platformy e-learning
określany przez administratora Portalu.
Login - jawny ciąg znaków alfanumerycznych,
konieczny do autoryzowanego dostępu do
Portalu, definiowany przez administratora
Portalu.
Konto – dostęp do Platformy e-learning wraz ze
Szkoleniami i Zasobami na Portalu, wraz z
historią postępów uczestnika, uprawnieniami
Uczestnika, identyfikowany jednoznacznie za
pomocą Loginu. Wypowiedzi Uczestnika dodane
za pomocą narzędzi Platformy e-learning, w tym
także dodane przez niego pliki, nie są częścią
Konta.
Formularz – internetowy formularz rejestracyjny,
służący do zbierania danych od osób
przystępujących do kursu/szkolenia w drodze
Rejestracji.
Rejestracja - czynność dokonywana przez osobę
przystępującą do projektu w celu uzyskania
dostępu do Portalu i Szkoleń za pośrednictwem
sieci Internet.
Rejestracja obejmuje:
wpisanie prawidłowych danych osobowych,
złożenie wymaganych deklaracji, w tym
akceptacja niniejszego regulaminu
Szkolenie – szkolenie e-learning będące
własnością BIAŁECKI Sp. z o.o., udostępniane
Uczestnikom z wykorzystaniem Platformy elearning za pośrednictwem publicznej sieci
Internet.
Zasób – materiały o charakterze informacyjnym,
udostępniane na Portalu e-learning.

Portal – witryna internetowa, funkcjonująca w
domenie
www.ekurs.bialecki.pl,
której
właścicielem jest BIAŁECKI Sp. z o.o.
Platforma e-learning – system informatyczny
typu LMS (ang. Learning Management System),
dostępny po zalogowaniu się Uczestnika na
Portalu, udostępniający Szkolenia i Zasoby,
rejestrujący
postępy
w
Szkoleniach
i
zapewniający możliwości współpracy i wymiany
wiedzy.
Zasady uzyskiwania dostępu do Szkoleń,
Zasobów i Platformy e-learning
W celu zapisania się na kurs znajdujący się na
Platformie e-learning BIAŁECKI Sp. z o.o.
znajdującą
się
pod
adresem
www.ekurs.bialecki.pl należy przesłać poprawnie
wypełnione
zgłoszenie,
lub
dla
firm
współpracujących istnieje możliwość zgłaszania
uczestników kurs/szkolenia drogą e-mailową.
Po otrzymaniu zgłoszenia administrator Portalu
może poprosić kandydata do przystąpienia do
kursu e-learning o uzupełnieniu danych i
złożenie wymaganych deklaracji i dokumentów
oraz każdorazowo wystawia fakturę proforma,
która to faktura musi zostać opłacona przed
uruchomieniem szkolenia/kursu.
Administrator Platformy e-learning tworzy
Uczestnikowi Konto z losowo wygenerowanym
hasłem.
Uczestnik może ubiegać się o zmianę hasła przez
administratora w przypadku zapomnienia lub
zgubienia Hasła. Aby otrzymać nowe hasło
należy przekazać do administratora serwisu:
Login, adres e-mail, imię i nazwisko Uczestnika.
Zasady korzystania ze Szkoleń, Zasobów i
Platformy e-learning
W trakcie Rejestracji, Uczestnik wybiera
pierwsze Szkolenie, na które jest zapisywany
automatycznie po Rejestracji i przyjęciu
Zgłoszenia. Zapisanie się Uczestnika na kolejne
Szkolenia nie wymaga ponownej Rejestracji.
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Czasookres dostępu do Platformy elearningowej na Portalu jest z góry ustalony i
wynosi dla wszystkich szkoleń 7 dni. Wyjątek
stanowią
szkolenia
osób
kierujących
pracownikami oraz pracodawców, gdzie
uczestnik otrzymuje dostęp do Platformy elearningowej na okres 14 dni. Dostęp do
kursów wynosi 2 miesiące. W tym czasie
uczestnik zobowiązany jest do ukończenia
szkolenia/kursu. Po upływie tego czasu dostęp
do
platformy
zostaje
automatycznie
zablokowany.
Czasookres dostępu do platformy jest
odliczany od dnia otrzymania przez
uczestnika szkolenia/kursu loginu i hasła
umożliwiającego logowanie na platformie.
W trakcie korzystania przez Uczestnika ze
Szkoleń nie jest instalowane na jego sprzęcie
komputerowym bez jego wiedzy jakiekolwiek
oprogramowanie.
Uczestnik poprzez
umieszczenie swoich
wypowiedzi,
komentarzy
i
opinii
za
pośrednictwem Portalu, wyraża zgodę na
publikowanie ich treści przez BIAŁECKI Sp. z
o.o. w Portalu i Platformie e-learning.
BIAŁECKI
Sp.
z
o.o.
nie
ponosi
odpowiedzialności za treści rozpowszechniane i
publikowane przez Uczestników.
Uczestnik publikujący jakiekolwiek treści na
Platformie e-learning/Portalu powinien posiadać
prawa autorskie do tych treści lub uzyskać
uprzednio pisemną zgodę autorów na ich
opublikowanie i/lub rozpowszechnianie ich
wizerunku.
Zabronione jest rozpowszechnianie treści
naruszających prawo, dobre obyczaje, dobra
osobiste osób trzecich. Uczestnikowi, który
złamie powyższy zakaz zostanie ograniczona
możliwości korzystania z konta na Platformie elearning, a zamieszczone przez niego treści
zostaną usunięte.
Uczestnik, który za pomocą e-mail zadaje
pytania merytoryczne skierowane do ekspertów
Portalu, wyraża zgodę na publikowanie ich treści
przez BIALECKI Sp. z o.o. w Portalu oraz na
oznaczenie ich Loginem Uczestnika.

BIAŁECKI
Sp.
z
o.o.
nie
ponosi
odpowiedzialności za treści wypowiedzi
umieszczane przez Uczestników na forach,
czatach, a także w postaci wspólnych plików,
etykiet i stron.
BIAŁECKI Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do
wstrzymania forum i czatów w każdym czasie
bez wcześniejszego ogłoszenia.
Podczas korzystania z forum Uczestnik
zobowiązany
jest
do
przestrzegania
obowiązującego w Polsce prawa, dobrego
obyczaju
oraz
postanowień
niniejszego
Regulaminu.
Obowiązki Uczestnika
Uczestnik jest zobowiązany do korzystania z
zasobów Portalu w sposób zgodny z
obowiązującym prawem, normami społecznymi i
obyczajowymi
oraz
postanowieniami
Regulaminu.
Korzystanie z większości zasobów Portalu
wymaga logowania.
Wypełniając Formularz, Uczestnik potwierdza
autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym
danych zawartych w Formularzu oraz wyraża
zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu,
uznając jego wiążący charakter.
Uczestnik zobowiązany jest w szczególności:
podać prawdziwe dane w Formularzach,
powiadomić BIAŁECKI Sp. z o.o. o wszelkich
nieprawidłowościach w pracy, usterkach oraz o
przerwach w dostępie do Szkoleń/kursów,
do ochrony oraz nieudostępniania osobom
trzecim swojego Loginu i Hasła,
Uczestnik nie może przenieść praw i
obowiązków wynikających z udziału w
Szkoleniu na osoby trzecie.
Usunięcie konta Uczestnika i inne
ograniczenia w dostępie do zasobów Portalu
1. BIALECKI Sp. z o.o. jest uprawniony do
usunięcia Loginu Uczestnika lub treści
wpisywanej przez Uczestnika, zablokowania
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tymczasowego
lub
trwałego
możliwości
wypowiedzi Uczestnika lub innego ograniczenia
dostępu do zasobów Portalu w przypadku, gdy:
Uczestnik wykorzystuje konto niezgodnie z
postanowieniami obowiązującego prawa lub
Regulaminu,
Wypowiedzi Uczestnika zawierają wyrażenia
powszechnie uznane za obraźliwe lub niezgodne
z dobrymi obyczajami, w tym z netykietą,
Dane Uczestnika są niekompletne, niezgodne z
prawdą, uniemożliwiające skuteczny kontakt lub
nie spełniają kryterium.
BIAŁECKI Sp. z o.o. nie ma obowiązku
informować Uczestnika o okolicznościach
powodujących usunięcie Loginu lub ograniczenie
dostępu Uczestnika do zasobów Portalu.
Uczestnik nie może uruchomić lub aktywować
usuniętego Loginu lub odtworzyć uprzednio
zapisanych przez Uczestnika informacji.
Po usunięciu Loginu, BIAŁECKI Sp. z o.o. jest
uprawniony
do
umożliwienia
innym
Uczestnikom używania Loginu przypisanego
wcześniej do Uczestnika.
Odpowiedzialność
Jeśli inaczej nie określono, serwis internetowy Elearning BIAŁECKI Sp. z o.o., Szkolenia oraz
poszczególne elementy w nich użyte stanowią
własność BIAŁECKI Sp. z o.o. i są objęte
ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr. 80, poz. 904 z
późn. zm.).
Informacje zawarte w Portalu, Szkoleniach i
innych zasobach służą wyłącznie celom
informacyjnym i edukacyjnym.
Autorzy Szkoleń a także wszelkich informacji
publikowanych w Portalu i jego zasobach
dołożyli starań, aby treści w nich zawarte były
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.

BIAŁECKI Sp. z o.o. zastrzegają sobie prawo do
dokonywania zmian w Szkoleniach i innych
zasobach
Portalu
bez
wcześniejszego
powiadomienia Uczestników.
BIAŁECKI
Sp.
z
o.o.
nie
ponosi
odpowiedzialności za:
szkody powstałe w wyniku korzystania bądź
niemożności korzystania z Portalu, Szkoleń oraz
innych zasobów, jak również wynikłych z
bezpośredniego lub pośredniego stosowania
zawartych w nich informacji, zastosowania w
praktyce prezentowanych w nich przykładów,
dokładność i kompletność przedstawionych w
nich informacji,
działania osób trzecich obsługujących sprzęt i
oprogramowanie zapewniające prawidłowe i
nieprzerwane działanie sieci Internet i stacji
roboczej Uczestnika,
szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu
komputerowego Uczestnika bądź jego zasobów
danych w trakcie lub w związku z korzystaniem
z Portalu, Szkoleń i innych zasobów, w
szczególności na skutek przedostania się do
systemu informatycznego Uczestnika wirusów
komputerowych, przypadki braku dostępności
Portalu, Szkoleń i innych zasobów zaistniałe w
związku
z
awarią
systemu
łączności
telekomunikacyjnej oraz za inne skutki
wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych
i szkód przez nie wywołanych, bez względu na
przyczyny.
Korzystanie z Portalu odbywa się wyłącznie na
ryzyko Uczestnika i koszt Uczestnika związany z
połączeniem z Internetem. BIAŁECKI Sp. z o.o.
nie gwarantuje niewadliwego i nieprzerwanego
dostępu.
BIAŁECKI Sp. z o.o. nie gwarantuje, że
informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą
do Uczestnika w bezbłędnej, kompletnej i pełnej
formie.
BIAŁECKI Sp. z o.o. nie odpowiada za szkody
spowodowane wadliwym działaniem systemu
transmisji,
w
tym
awariami
sprzętu,
opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
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Uczestnik ponosi odpowiedzialność w stosunku
do BIAŁECKI Sp. z o.o. oraz osób trzecich za:
treść podanych przez siebie informacji, jak
również umieszczanych w Portalu wypowiedzi i
informacji, szkodę powstałą w wyniku
ujawnienia osobom nieuprawnionym Loginu
oraz Hasła.

spraw księgowych, podatkowych, prawnych,
windykacyjnych. Pani/Pana dane osobowe będą
przechowywane na okoliczność realizacji
kursu/szkolenia, a po tym czasie kryterium
przechowywania danych będzie wynikać z
przepisów
prawa
(w
zależności
od
kursu/szkolenia). Kryterium przechowywania
danych będzie wyznaczać również fakt, iż

Informacje dla Uczestników
Administratorem Pani/Pana danych osobowych
jest Białecki Sp. z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki
341, 40-690 Katowice. Pani/Pana dane osobowe
będą przetwarzane w celu realizacji szkolenia,
ewaluacji,
kontroli,
monitoringu
i
sprawozdawczości usług szkoleniowych na
podstawie art. 6 ust. 1 lit b (przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania umowy, której stroną
jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit c
(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku
prawnego
ciążącego
na
administratorze) Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. zwanym dalej RODO. Podanie
nr telefonu oraz adresu e-mail jest dobrowolne, a
jego przetwarzanie odbywa się na podstawie art.
6 ust. 1 lit. a RODO tj. dobrowolnie wyrażonej
zgody. Podanie pozostałych danych osobowych
jest
niezbędne,
aby być
uczestnikiem
kursu/szkolenia. Pani/Pana dane osobowe mogą
być również przetwarzane w oparciu o inne
przesłanki wynikające z RODO tj. realizacja
prawnie uzasadnionych interesów Administratora
np.: ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń,
odpowiedzi na Pani/Pana pytania, wnioski.
Pani/Pana
dane
osobowe
mogą
być
przekazywane podmiotom uprawnionym na
mocy przepisów prawa np. Urząd Wojewódzki,
Urząd
Marszałkowski,
Urząd
Dozoru
Technicznego,
Instytut
Mechanizacji
Budownictwa i Górnictwa Skalnego – w
zależności
od
wymogów
formalnych
realizowanego kursu. Odbiorcami danych
osobowych mogą być również podmioty
współpracujące z Administratorem przy obsłudze

Administrator uzyskał w 2004 roku Akredytację
Śląskiego Kuratora Oświaty jako jednostki
spełniającej standardy dydaktyczne narzucone
przez ustawę o systemie oświaty dla placówek
kształcenia ustawicznego i w związku z tym jest
w obowiązku dochować należytej staranności w
zakresie przechowywania niezbędnych danych
osobowych. W przypadku danych osobowych
przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody,
dane osobowe będą przechowywane do momentu
jej odwołania. Ma Pani/Pan prawo żądania
dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania,
usunięcia,
ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania,
przenoszenia
danych.
W
przypadku danych osobowych przetwarzanych
na podstawie udzielonej zgody, przysługuje
Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu również
prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Państwa
danych osobowych narusza przepisy prawa.
Administrator
pozyskuje
dane
osobowe
bezpośrednio od uczestnika szkolenia/kursu lub
pośrednio tj. od podmiotu zgłaszającego
uczestnika na szkolenie/kurs. Pani/Pana dane
osobowe nie będą przez Administratora
przetwarzane w sposób, który skutkowałby
zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w
tym profilowaniem. Pani/Pana dane osobowe nie
będą przekazywane odbiorcom w państwie
trzecim ani organizacjom międzynarodowym.

