Załącznik nr 1 do umowy o świadczenie usługi dostępu do platformy edukacyjnej Liga Niezwykłych Umysłów:
Regulamin świadczenia usług dostępu do platformy Liga Niezwykłych Umysłów
§ 1 DEFINICJE
Definicje terminów użytych w Regulaminie:
1. FUNDACJA – Fundacja Liga Niezwykłych Umysłów z siedzibą we Wrocławiu 52-010,
ul. OPOLSKA, nr 11-19, zarejestrowana w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych
i Zawodowych oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz w Rejestrze
Przedsiębiorców, numer KRS: 0000576274, REGON: 362549352, NIP: 8943066531.
2. PLATFORMA: edukacyjny serwis internetowy zarządzany przez Fundację, dostępny z poziomu
przeglądarki internetowej pod adresem edukacja.lnu.org.pl
3. REGULAMIN: niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
4. ZASOBY: wszelkie materiały i treści (w tym teksty, zdjęcia, grafiki, animacje, materiały audio-wideo,
układy stron internetowych, logotypy) udostępniane Użytkownikowi za pośrednictwem Platformy.
5. KONTO – zidentyfikowane za pomocą loginu i numeru Użytkownika konto dostępu do Platformy
indywidualne dla każdego z Użytkownika.
6. KONTO UŻYTKOWNIKA: rodzaj konta każdego typu Użytkownika zapewniające dostęp do pełnej
funkcjonalności Platformy, przechowujące historię aktywności Użytkownika na Platformie.
7. KONTO TRIAL: rodzaj konta każdego typu Użytkownika zapewniające dostęp do ograniczonej
funkcjonalności Platformy.
8. KONTO GOŚĆ: rodzaj anonimowego, jednorazowego konta użytkownika, którego czas trwania
ograniczony jest do okresu od zalogowania do wylogowania. KONTO GOŚĆ nie wymaga rejestracji
i nie przechowuje historii aktywności Użytkownika, za wyjątkiem danych statystycznych oraz logów.
9. UŻYTKOWNIK: osoba fizyczna korzystająca z Platformy z wykorzystaniem Konta.
10. UŻYTKOWNIK RODZIC: kategoria Użytkownika będąca opiekunem prawnym nieletniego,
zakładającego Konto w imieniu własnym w celu umożliwienia UŻYTKOWNIKOWI NIELETNIEMU
korzystania z Platformy za pomocą tego Konta.
11. UŻYTKOWNIK NIELETNI – Użytkownik nieletni którego opiekunem prawnym jest UŻYTKOWNIK
RODZIC, upoważniony przez niego do korzystania z Konta UŻYTKOWNIKA RODZICA.
12. UŻYTKOWNIK Z PRAWAMI NAUCZYCIELA: Użytkownik posiadający dostęp do funkcjonalności
Platformy obejmującej zarządzanie grupami Użytkowników. Zarządzanie przez UŻYTKOWNIKA Z
PRAWAMI NAUCZYCIELA więcej niż jedną grupą Użytkowników, wymaga posiadania przez niego
osobnego KONTA UŻYTKOWNIKA dla każdej grupy.
13. KONTO MASTERS: usługa przeznaczona dla organu uprawnionego do kontroli wskazanych
UŻYTKOWNIKÓW Z PRAWAMI NAUCZYCIELA, polegająca na dostępie do osobnego KONTA
UŻYTKOWNIKA dla każdego, podlegającego kontroli KONTA UŻYTKOWNIKA Z PRAWAMI
NAUCZYECIELA, umożliwiającego wgląd w aktualny stan grupy Użytkowników zarządzanej przez
dane KONTO UŻYTKOWNIKA Z PRAWAMI NAUCZYCIELA.
14. TREŚĆ UŻYTKOWNIKA: wszelka treść zamieszczona lub modyfikowana przez Użytkownika na
Platformie niezależnie od formy: teksty, kod komputerowy, uwagi, komentarze, pytania, recenzje,
zdjęcia grafiki, dźwięk, filmy, animacje, komunikaty do innych Użytkowników.
15. USŁUGOBIORCA: podmiot zawierający z Fundacją UMOWĘ.
16. UMOWA: umowa zawarta pomiędzy Fundacją, a Usługobiorcą, o świadczeniu usług dostępu do
Platformy, w ramach której Usługobiorca, względnie osoby trzecie wskazane przez Usługobiorcę,
otrzymują dostęp Platformy na ustalonych indywidualnie warunkach..
17. URZĄDZENIE: komputer, tablet, smartfon lub inne urządzenie z dostępem do Internetu, które
umożliwia korzystanie z Platformy.
§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Fundację Liga Niezwykłych Umysłów za
pośrednictwem Platformy.
2. Jeżeli z Usługobiorcą zawarto odrębną Umowę, niniejszy Regulamin stanowi integralną część
Umowy. Jeżeli zapisy Regulaminu i Umowy dotyczą tych samych zagadnień, postanowienia Umowy
mają priorytet nad postanowieniami Regulaminu.
3. Fundacja oświadcza, że jest wyłącznym operatorem Platformy.

4. Użytkownik / Usługobiorca decydując się na korzystanie z Platformy oświadcza, że zapoznał się
z Regulaminem oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
5. Fundacja nie ponosi względem Użytkownika odpowiedzialności za skutki nieprzestrzegania przez
Użytkownika warunków Regulaminu.
6. Dostęp Użytkownika do Platformy obejmuje prawo do niewyłącznego korzystania z Platformy
w trybie on-line, tj. za pośrednictwem sieci Internet, w zakresie determinowanym typem Konta
(Konto TRIAL/ Konto Użytkownika / Konto Gość). Zakres uprawnień dla typu Konta reguluje
Załącznik do Regulaminu.
7. Użytkownik może korzystać z dostępu do Platformy jedynie na użytek własny lub w sposób
przewidziany przez Fundację i opisany Regulaminie, z zastrzeżeniem iż Użytkownik RODZIC jest
uprawniony do udostępnienia KONTA RODZIC UŻYTKOWNIKOWI NIELETNIEMU.
8. W razie wykrycia przypadków naruszenia warunków niniejszego Regulaminu Fundacja może czasowo
zablokować dostęp do Platformy - do czasu wyjaśnienia stwierdzonej nieprawidłowości.
9. Fundacja zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia oraz usunięcie Konta
w przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu przez Użytkownika.
10. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wykluczają podjęcia w stosunku do osób naruszających
warunki Regulaminu oraz prawa autorskie Fundacji kroków prawnych przewidzianych w powszechnie
obowiązujących przepisach prawa.

§ 3 PROCEDURA REJESTRACJI
1. Osoba rejestrująca się na Platformie w celu założenia Konta musi być pełnoletnia.
2. Osoba niepełnoletnia może korzystać tylko z KONTA RODZICA.
3. RODZIC zakładając KONTO RODZICA określa dane personalne UŻYTKOWNIKA NIELETNIEGO,
wyraża w jego imieniu zgodę na warunki niniejszego Regulaminu, wyraża zgodę na przetwarzanie
danych osobowych UŻYTKOWNIKA NIELETNIEGO oraz bierze pełną odpowiedzialność za wszystkie
działania tej osoby na Platformie.
4. Użytkownik oświadcza, że wszelkie dane, które podał w procesie rejestracji są kompletne
i prawdziwe.
5. Z zastrzeżeniem odmienności KONTA RODZICA niedozwolone jest udostępnianie przez Użytkownika
osobom trzecim danych do logowania na Konto. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za
wszelkie działania zarejestrowane na jego Koncie .
6. Osoba rejestrująca Konto oświadcza, że nigdy wcześniej Fundacja nie usunęła jej Konta z powodu
naruszenia Regulaminu.
§ 4 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, LICENCJE
1. Zasoby, kod i cała pozostała zawartość Platformy, w tym oprogramowanie, teksty, grafiki, logotypy,
filmy, animacje, dźwięki, przyciski, obrazki, zawartość baz danych, stanowią własność intelektualną
Fundacji lub podmiotów, z którymi Fundacja zawarła stosowne umowy i są chronione przez polskie
oraz międzynarodowe przepisy dotyczące ochrony własności intelektualnej, w szczególności przez
przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Zabronione jest bez zgody Fundacji kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie
w całości lub we fragmentach kodu, informacji, danych lub innych treści dostępnych na Platformie
lub z niej pochodzących, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.
3. Każde naruszenie praw autorskich Fundacji przez Użytkownika może spowodować podjęcie kroków
prawnych skutkujących odpowiedzialność cywilną i/lub karną, zgodnie z postanowieniami przepisów
prawa.
4. Użytkownik korzystając z Platformy udziela Fundacji nieodpłatnie nieograniczonej w czasie
i nieograniczonej terytorialnie, przenaszalnej licencji do wszelkiej wprowadzanej przez siebie Treści
Użytkownika. Niniejszym Fundacja uzyskuje nieograniczone czasowo oraz geograficznie prawo do
zwielokrotniania każdą znaną techniką, publikowania, udostępniania, przekazywania, modyfikowania,
powielania, sprzedaży i innego wykorzystywania Treści Użytkownika w części lub w całości,

w dowolnej formie, za pomocą dowolnych mediów, a także wykonywania praw zależnych do
wykonanych przez Fundację Treści Użytkownika.
5. Użytkownik jest całkowicie odpowiedzialny za zamieszczaną na Platformie Treść Użytkownika.
Użytkownik oświadcza, że:
1. jest twórcą i właścicielem zamieszczanej przez siebie Treści Użytkownika lub posiada niezbędne
prawa, licencje lub zgody na ich zamieszczanie i udostępnianie Fundacji oraz innym Użytkownikom
Platformy zgodnie z niniejszym Regulaminem.
2. zamieszczana przez niego Treść Użytkownika nie narusza jakichkolwiek praw podmiotów trzecich,
w tym: praw autorskich, prawa do prywatności, tajemnicy handlowej, patentów, licencji, znaków
towarowych.
3. zamieszczana przez niego Treść Użytkownika jest wolna od wirusów i robaków komputerowych,
programów typu spyware, adware oraz wszelkiego innego złośliwego oprogramowania.
§ 5 WYMAGANIA TECHNICZNE, SERWIS I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
1. Dostęp do funkcjonalności Platformy wymaga zarejestrowania Konta i zgody Użytkownika na warunki
Regulaminu. Dokonanie rejestracji Konta powoduje utworzenie KONTA TRIAL. Zmiana KONTA TRIAL
na KONTO UŻYTKOWNIKA następuje na warunkach określonych Regulaminem, Umową lub odrębnie
wydanym przez Fundację regulaminem promocyjnym,
2. Rejestracja Konta może wymagać dostępu do konta poczty elektronicznej (e-mail).
3. Dostęp do Platformy wymaga połączenia z Internetem, które musi zapewnić Użytkownik.
4. Dostęp do Platformy wymaga zainstalowania przeglądarki internetowej, którą musi zapewnić
Użytkownik. Listę obsługiwanych przeglądarek zawiera załącznik do Regulaminu.
5. Koszty połączenia z Internetem oraz instalacji przeglądarki internetowej ponosi Użytkownik.
6. W trakcie korzystania z Platformy mogą być wykorzystywane mechanizmy cookies m.in. do
przechowywania danych niezbędnych do identyfikacji użytkownika
7. Fundacja zapewni dostęp do Platformy w czasie i na zasadach określonych Regulaminem, przez całą
dobę, siedem dni w tygodniu, z wyjątkiem przypadków wymienionych w punktach 8, 9.
8. Fundacja zastrzega sobie prawo do czasowego lub częściowego wyłączenia Platformy lub
poszczególnych jej modułów w celu ich aktualizacji, modyfikowania, dodawania nowych
funkcjonalności lub przeprowadzania napraw i konserwacji.
9. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Platformy spowodowany brakiem lub
ograniczeniem łączności z Internetem oraz awarią Urządzeń Użytkownika.
10. Fundacja nie jest odpowiedzialna za szkody powstałe w wyniku zaprzestania świadczenia usług lub
usunięcia Konta na skutek rozwiązania umowy przez Fundację z winy Użytkownika naruszającego
Regulamin, w tym rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia.
11. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika danych spowodowanych
działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria łączy, sprzętu, oprogramowania, itd.) lub też innymi
okolicznościami niezależnymi od Fundacji (działanie osób trzecich).
12. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za następstwa podania przez Użytkownika nieprawdziwych
lub niepełnych informacji przy rejestracji lub logowaniu.
13. Fundacja zastrzega sobie prawo do modyfikacji Platformy, jej funkcjonalności, modułów, kursów
i poszczególnych ćwiczeń oraz baz danych, w tym również zawierających dane związane z Kontem.
§ 6 ZAMÓWIENIA I ZAKUP KONTA UŻYTKOWNIKA
1. Zamówienia usługi dostępu do Platformy za pomocą KONTA UŻYTKOWNIKA mogą być dokonywane
przez stronę internetową Fundacji www.lnu.org.pl
2. Realizacja zamówienia odbywać się będzie na warunkach podanych na stronie internetowej Fundacji
zgodnie z podanym na stronie www.lnu.org.pl aktualnym Cennikiem.
3. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzyma potwierdzenie zamówienia w formie elektronicznej wraz
z danymi niezbędnymi do dokonania płatności za zamówioną usługę.
4. Po zarejestrowaniu płatności Użytkownik otrzyma drogą elektroniczną potwierdzenie zakupu dostępu
do Platformy. Potwierdzenie zakupu zostanie wysłane na adres elektroniczny Użytkownika wskazany
w trakcie składania zamówienia.
5. Potwierdzenie zakupu dostępu do Platformy zawiera, m.in.: rodzaj i parametry zamówionej usługi,
datę ważności dostępu do Platformy, informacje o warunkach i sposobie składania reklamacji.

6. Użytkownik może dokonać przedłużenia usługi na korzystanie z dostępu do Platformy w dowolnym
momencie obowiązywania umowy.
7. Zamówienie złożone przez Użytkownika powinno być opłacone zgodnie z podanym numerem konta
i w przewidzianym terminie.
8. O ile Umowa nie stanowi inaczej, zamówienia nieopłacone nie wiążą żadnej ze stron i podlegają
automatycznemu anulowaniu.
9. Za opłaconą usługę dostępu do Platformy zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z danymi
podanymi w zamówieniu. Faktura VAT zostanie wysłana na adres korespondencyjny Użytkownika,
lub adres poczty elektronicznej, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę, udostępniony podczas
składania zamówienia.
10. Warunki utworzenia KONT UŻYTKOWNIKA na podstawie UMOWY określa UMOWA.
§ 7 ROZWIĄZANIE UMOWY NA KORZYSTANIE Z PLATFORMY ZAWARTEJ Z UŻYTKOWNIKIEM
1. Umowa na świadczenie usługi dostępu do Platformy zawarta z Użytkownikiem ulega rozwiązaniu
z upływem okresu obowiązywania KONTA . W przypadku upływu okresu na jaki wykupiono do niej
dostęp dla KONTA UŻYTKOWNIKA,status KONTA ulega zmianie na KONTO TRIAL.
2. Fundacja ma prawo rozwiązać bez wypowiedzenia umowę dostępu do Platformy zawartą
z Użytkownikiem odnośnie KONTA TRIAL i KONTA UŻYTKOWNIKA i zaprzestać świadczenia usługi w
razie naruszania przez Użytkownika warunków Regulaminu lub/i Umowy. Przed rozwiązaniem umowy
Fundacja wezwie Użytkownika do zaniechania naruszeń, pod rygorem rozwiązania umowy.
W przypadku rozwiązania umowy w powyższym trybie, Użytkownikowi nie przysługuje roszczenie
o zwrot uiszczonej opłaty za czas pozostały do upływu okresu na jaki umowa została zawarta.
3. Fundacja ma prawo rozwiązać bez wypowiedzenia umowę dostępu do Platformy zawartą
z Użytkownikiem posiadającym KONTO TRIAL i zaprzestać świadczenia usługi z ważnych przyczyn.
4. Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę dostępu do Platformy bez wypowiedzenia w przypadku
niedostępności Platformy trwającej dłużej niż 7 dni kalendarzowych.
5. W przypadku rozwiązania umowy z Użytkownikiem w powyższych trybach, Użytkownikowi
przysługuje prawo do żądania zwrotu uiszczonej opłaty w wysokości proporcjonalnej do okresu
pozostałego do wygaśnięcia umowy dostępu do Platformy, jeżeli taka opłata została uiszczona.
6. Rozwiązanie umowy z Użytkownikiem powoduje usuniecie KONTA z Platformy
7. Oświadczenia woli w sprawach, o których mowa w niniejszym paragrafie mogą być składane drogą
elektroniczną, na adresy poczty elektronicznej stron. Usługobiorcy przysługuje prawo do zgłoszenia
reklamacji na decyzję Fundacji zgodnie z § 11 poniżej.
8. Fundacja zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług na rzecz Użytkownika i usunięcia
jego Konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu wynikającym z naruszenia
Regulaminu.
9. Fundacja zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta TRIAL, na które Użytkownik nie zalogował się
przez przynajmniej 90 dni.
§ 8 ROZWIĄZANIE UMOWY ZAWARTEJ Z USŁUGOBIORCĄ
1. Zmiana KONTA z KONTA UŻYTKOWNIKA na KONTO TRIAL następuje w przypadkach określonych
w UMOWIE.
2. Fundacja ma prawo rozwiązać bez wypowiedzenia Umowę i zaprzestać świadczenia usługi w razie
naruszania przez Użytkowników lub Usługobiorcę warunków Regulaminu lub Umowy. Przed
rozwiązaniem odpowiednio umowy lub Umowy Fundacja wezwie Usługobiorcę do zaniechania
naruszeń względnie doprowadzenia do zaprzestania przez Użytkowników naruszeń, pod rygorem
rozwiązania Umowy. W takim przypadku rozwiązania Umowy Usługobiorcy nie przysługuje prawo do
żądania zwrotu uiszczonej opłaty.
3. Usługobiorca ma prawo rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia w przypadku niedostępności
Platformy trwającej dłużej niż 7 dni kalendarzowych. W takim przypadku rozwiązania Umowy
Usługobiorcy przysługuje prawo do żądania zwrotu uiszczonej opłaty w wysokości proporcjonalnej
do okresu pozostałego do upływu opłaconego okresu.
4. Oświadczenia woli w sprawach, o których mowa w niniejszym paragrafie będą składane na adresy
wskazane w Umowie.
§ 9 ZASTRZEŻENIA

I. Usługobiorca / Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się iż zabronione jest:
1. Bez wyraźnej i wyrażonej na piśmie zgody Fundacji, wykorzystywanie Platformy w celu świadczenia
usług na rzecz osób trzecich.
2. Rozpowszechnianie, sprzedaż, powielanie, kopiowanie, użyczanie, udzielanie najmu lub licencji,
udostępniania w Internecie oraz jakichkolwiek innych mediach Zasobów Platformy.
3. Dystrybuowanie Treści Użytkownika w jakikolwiek sposób oszczerczych, zniesławiających,
wprowadzających w błąd.
4. Dystrybuowanie Treści Użytkownika naruszających prawo lub mogących zostać uznane za wulgarne,
pornograficzne, obraźliwe, rasistowskie, nienawistne, mające charakter gróźb lub w inny sposób
niewłaściwe.
5. Podszywanie się pod inne osoby, fałszywe powoływanie się na znajomości z innymi osobami,
korzystanie z Konta innej osoby.
6. Dystrybuowanie za pośrednictwem Platformy ofert, reklam, materiałów promocyjnych, niepożądanej
korespondencji i spamu itp.
7. Podejmowanie prób złamania, usunięcia, ominięcia lub jakiegokolwiek wpływania na zabezpieczenia
techniczne platformy w celu odkrycia kodu źródłowego Platformy lub jakiejkolwiek jej części,
uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Platformy i Zasobów lub dokonania jakichkolwiek zmian
w kodzie źródłowym Platformy, jej Zasobach lub bazach danych.
8. Wykorzystywanie Platformy do jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem.
II. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że:
1. Fundacja nie gwarantuje poufności żadnych Treści Użytkownika za wyjątkiem korespondencji z
innymi użytkownikami przy użyciu komunikatora (chatu) oraz wewnętrznej poczty.
2. Fundacja nie gwarantuje i nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, prawidłowość, kompletność
i dokładność wszystkich dostępnych na Platformie Zasobów.
3. Użytkownik korzystając z Platformy może być narażony na zetknięcie się z Treściami innych
Użytkowników o charakterze obraźliwym, obelżywym, nieobyczajnym i pod innymi względami
niewłaściwym. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za umieszczanie przez innych Użytkowników
tego rodzaju Treści.
4. Jakiekolwiek użycie, uruchomienie, pobranie lub uzyskanie dostępu do Zasobów w tym treści,
danych, kodu komputerowego lub oprogramowania następuje na własną odpowiedzialność i ryzyko
Użytkownika i że jest on całkowicie odpowiedzialny za ewentualne uszkodzenia swoich Urządzeń
i utratę danych wynikające z powyższych.
§ 10 PRAWO UŻYTKOWNIKA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY. KASOWANIE KONTA.
1. Użytkownikowi przysługuje prawo do usunięcia swojego Konta. Może tego dokonać przez zgłoszenie
woli usunięcia Konta za pomocą formularza kontaktowego na Platformie.
2. W razie usunięcia KONTA w trybie ust.1 przez Użytkownika, Użytkownikowi nie przysługuje zwrot
jakiejkolwiek części wniesionych opłat.
3. Oświadczenie o odstąpieniu musi zostać wysłane do Fundacji drogą elektroniczną lub pocztą na
adres wskazany na stronie internetowej Fundacji w zakładce „Kontakt”.
§ 11 REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje należy składać drogą elektroniczną lub pocztą na adres wskazany na stronie
internetowej Fundacji w zakładce „Kontakt”.
2. Przedmiotem reklamacji może być wykonywanie usługi przez Fundację niezgodnie z warunkami
i zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie i/lub w umowie.
3. Reklamacji nie podlegają wady, usterki i nieprawidłowości związane z realizacją umowy niezawinione
przez Fundację, w tym wynikające z:
1. naruszenia warunków niniejszego Regulaminu,
2. błędów lub pomyłek Użytkownika,
3. nieprawidłowego funkcjonowania Urządzeń Użytkownika, przeglądarki internetowej, łącz
internetowych, oprogramowania Urządzenia Użytkownika,
4. działalności osób trzecich, za których czyny Fundacja nie odpowiada.
4. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać dane Użytkownika / Usługobiorcy (Nazwę podmiotu, imię,
nazwisko osoby reprezentującej i adres korespondencyjny) wraz z adresem e-mail oraz opisem

zastrzeżeń i uwag.
5. Fundacja rozpatruje reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia jej doręczenia.
6. Jeśli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w terminie 14 dni, Fundacja powiadomi Użytkownika
o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji na adres poczty
elektronicznej podanej w zgłoszeniu reklamacyjnym.
7. W razie uznania reklamacji Fundacja zrekompensuje Użytkownikowi opłatę za korzystanie
z Platformy proporcjonalnie do okresu w jakim Platforma nie działała, lub nie działała poprawnie.
§ 11 ZMIANY W REGULAMINIE
1. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną podane do wiadomości Użytkowników poprzez ich
opublikowanie na stronie internetowej Fundacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszelkie zmiany
Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.
2. Udostępnienie treści Regulaminu w brzmieniu uwzględniającym wprowadzone zmiany nastąpi
najpóźniej przed pierwszym zalogowaniem się Użytkownika do Platformy dokonanym po
wprowadzeniu zmian do Regulaminu.
3. W przypadku niezaakceptowania przez Użytkownika zmian w Regulaminie, Użytkownik może
rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Oświadczenie Użytkownika o braku zgody
na Regulamin i wypowiedzeniu umowy może nastąpić drogą elektroniczną lub pisemnie.
W przypadku rozwiązania Umowy przysługuje mu prawo do zwrotu opłaty za korzystanie z Platformy
w wysokości proporcjonalnej do okresu pozostałego do wygaśnięcia umowy o udostępnienie
Platformy. Zwrot zostanie dokonany w terminie 14 dni od daty oświadczenia o wypowiedzeniu
umowy bezpośrednio na rachunek bankowy, z którego dokonano płatności. Po wypowiedzeniu
umowy Konto Użytkownika zostanie zamknięte, a dane osobowe Użytkownika będą dalej
przetwarzane w zakresie określonym w art. 19 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Prawa Użytkownika / Usługobiorcy wynikające z umowy mogą być przeniesione na podmiot trzeci
wyłącznie za pisemną zgodą Fundacji.
2. Regulamin oraz ewentualne towarzyszące mu Umowy podlegają prawu polskiemu.
3. Wszelkie spory pomiędzy Fundacją i Usługobiorcą / Użytkownikiem oraz ich następcami prawnymi
będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według zasad ogólnych. Miejscem wykonania
umów o świadczenie usług zawartych na postawie niniejszego Regulaminu jest siedziba Fundacji.

