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1. WSTĘP 

Exact Systems sp. z o.o., AAS Recruitment sp. z o.o.,  Exact Systems GmBH oraz AAS Sp. z o.o., 

z uwagi na specyfikę działalności gospodarczej którą prowadzą, ciągle poszukują nowych 

zleceniobiorców. Dlatego też w celu zapewnienia stałej rekrutacji stworzyły niniejszą Platformę 

Rekrutacyjną, za pomocą której będą przedstawiać swoim Użytkownikom oferty zatrudnienia oraz 

w przypadku pozytywnego przejścia rekrutacji zatrudniać ich.  

Szczegółowe informacje dotyczące zasad i warunków korzystania z Platformy Rekrutacyjnej, zasad 

prowadzenia Procesu Rekrutacyjnego oraz Procesu Zatrudniania w ramach Platformy, praw, 

obowiązków oraz odpowiedzialność Usługodawcy i Użytkowników zostały uregulowane w 

niniejszym Regulaminie oraz w Polityce Prywatności. 

Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Platformy jest 

zobowiązany do zapoznania się z jej Regulaminem oraz do przestrzegania jego postanowień. 

 

2. DEFINICJE 
2.1. „Usługodawca” - EXACT SYSTEMS sp. z o.o., ul. Ferdynanda Focha 53/5, 42-200 

Częstochowa (KRS: 0000729296), AAS RECRUITMENT sp. z o.o., ul. Ferdynanda Focha 

53/5, 42-200 Częstochowa (KRS: 0000255644), EXACT SYSTEMS GmBH, Am Klinikum 

7, 02826 Görlitz, AAS Sp. z o.o., ul. Ferdynanda Focha 53/5, 42-200 Częstochowa (KRS: 

0000848803, nr agencji: 24292). 

2.2. „Użytkownik”- pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta z Platformy w celu wzięcia 

udziału w Procesie Rekrutacji. 

2.3.  „Platforma” lub „Platforma Rekrutacyjna” platforma służąca do przeprowadzenia 

Procesu Rekrutacji i Procesu Zatrudniania dostępna na stronie https://pl.exactsystems-

elearning.com/login/index.php . 
2.4. „Proces Rekrutacji” - rekrutacja prowadzona jest przez Usługodawcę za pomocą Platformy 

(po dokonaniu Rejestracji Użytkownika w Platformie) i składa się z dwóch kolejnych etapów: 

(1 etap) testy rekrutacyjne, (2 etap) telefoniczna rozmowa rekrutacyjna, przy czym przejście 

kolejnego etapu jest uwarunkowane prawidłowym zakończeniem poprzedniego etapu. 

2.5. „Proces Zatrudniania” – po pozytywnym przejściu Procesu Rekrutacyjnego, Usługodawca 

odblokowuje Użytkownikowi pełny dostęp do Platformy w celu odbycia przez Użytkownika 

szkolenia adaptacyjnego, a następnie po jego pozytywnym ukończeniu podania danych 

niezbędnych do przygotowania Umowy.  

2.6. „Umowa” – umowa, która ma zostać zawarta miedzy Użytkownikiem i jednym z 

Usługodawców po pozytywnym zakończeniu Procesu Rekrutacji. 

2.7. „Login” – adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika wskazany podczas Rejestracji 

w Platformie, stanowiący indywidualną i niepowtarzalną nazwę Użytkownika umożliwiającą 

późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania z Platformy. 

2.8. „Hasło” – indywidualny i niepowtarzalny ciąg liczb i liter, wskazany przez Użytkownika 

podczas Rejestracji w Platformie, służący jego identyfikacji i umożliwiający zalogowanie się 

do Platformy. 

2.9. „Rejestracja” – procedura uzyskania dostępu do Platformy polegająca na wypełnieniu 

formularza rejestracyjnego.  

https://pl.exactsystems-elearning.com/login/index.php
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2.10. „Konto Użytkownika” – dostępne dla zarejestrowanego Użytkownika miejsce na 

Platformie, utworzone przez Użytkownika w procesie Rejestracji, konieczne do przejścia 

Procesu Rekrutacyjnego i Procesu Zatrudniania.  

2.11.  „Partnerzy” - oznacza podmioty wchodzące w skład Grupy Exact Systems oraz wszystkie 

spółki i inne podmioty zależne Administratorów oraz podmioty kapitałowo lub osobowo 

powiązane z Administratorami, jak również podmioty zależne kapitałowo lub osobowo 

powiązane z pozostałymi spółkami wchodzącymi w skład Grupy Exact Systems; tym 

pojęciem objęte są również podmioty przyszłe, które dopiero powstaną lub zostaną przejęte 

lub zostaną wyodrębnione, lub które staną się kapitałowo lub osobowo powiązane z 

Administratorem lub innymi spółkami z Grupy Exact Systems.  

2.12.  „Grupa Exact Systems” oznacza spółki, których aktualna lista znajduje się na stronie 

https://exactsystems.pl/grupa-kapitalowa. 

2.13. „Regulamin” - oznacza niniejszy Regulamin Platformy Rekrutacyjnej.  

2.14. „Polityka Prywatności” - oznacza Politykę prywatności i wykorzystania plików Cookies 

w Platformie Rekrutacyjnej, dostępną pod adresem https://pl.exactsystems-

elearning.com/polityka_prywatnosci/pl.pdf. 
2.15. „Utwory” – utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

które będę publikowane lub udostępniane w Platformie. 

2.16. „Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych” – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231 t.j. z późn. zm.). 

2.17. „Ustawa o prawach konsumenta”- ustawa z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta 

(Dz.U. 2019. 134 t.j. z późn. zm.). 

 

3. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

3.1. Użytkownik zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z treścią Regulaminu oraz z 

Polityką Prywatności obowiązującą na Platformie.  

3.2. Platforma prowadzona jest przez Usługodawcę, z którym Użytkownik może skontaktować 

się z wykorzystaniem narzędzi do kontaktu udostępnionych w Platformie lub za pomocą 

poczty elektronicznej, tj. wysyłając wiadomość email na adres helpdeskpl@exactsystems-

elearning.com. 

3.3. Do korzystania z Platformy Użytkownik potrzebuje: 

a) sprzęt elektroniczny; 

b) połączenie z siecią Internet; 

c) przeglądarkę internetową. 

3.4. Dostęp i korzystanie z Platformy możliwe jest przy wykorzystaniu przeglądarek 

internetowych: Microsoft Edge 8.0 lub jej nowszej wersji, Mozilla FireFox 20.X lub jej 

nowszej wersji, Apple Safari 4.X (tylko wersja dla MacOS) lub jej nowszej wersji oraz Google 

Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows) lub jej nowszej wersji. W celu pełnego 

wyświetlania treści Platformy niezbędne jest również włączenie obsługi plików Cookies a 

także posiadanie Adobe Flash Player. Zalecane jest aby Użytkownik przed skorzystaniem z 

Platformy sprawdzał czy posiadany przez niego sprzęt komputerowy spełnia wymogi 

techniczne określone w niniejszym Regulaminie. 

https://exactsystems.pl/grupa-kapitalowa
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3.5. Usługodawca dokłada starań, aby korzystanie z Platformy było możliwe dla Użytkownika z 

wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów 

komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże Usługodawca nie gwarantuje i 

nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Platformy 

lub jego poszczególnych elementów. 

3.6. Dostęp do Platformy jest bezpłatny. 

3.7. Koszty związane ze spełnieniem wymagań technicznych niezbędnych do korzystania z 

Platformy, o których mowa w pkt. 3.3. Regulaminu, obciążają Użytkownika.  

3.8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w funkcjonowaniu 

Platformy i wynikające z niespełnienia przez Użytkownika wymagań technicznych 

określonych w Regulaminie. 

3.9. Korzystanie z Platformy może wiązać się z typowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem 

sieci internetowej, dlatego też Usługodawca zaleca przedsięwzięcie przez Użytkowników 

odpowiednich czynności w celu ich zminimalizowania. W szczególności zalecane jest 

korzystanie przez Użytkowników z programów antywirusowych rekomendowanych dla 

danego typu oprogramowania. 

3.10. Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z Platformy w sposób naruszający przepisy 

prawa, dobre obyczaje lub uzasadnione interesy Usługodawcy, Partnerów, innych 

Użytkowników oraz osób trzecich. 

3.11. Każdy Użytkownik w ramach Platformy może posiadać wyłącznie jedno konto.  

3.12. Usługodawca nie wyraża zgody na przenoszenie przez Użytkownika praw związanych z 

korzystaniem z Platformy na podmioty trzecie. 

3.13. Usługodawca nie wyraża zgody na udostępnianie dostępnego w ramach Platformy Konta 

przez tego Użytkownika podmiotom trzecim. 

3.14. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa oraz do poszanowania dóbr osobistych, oraz praw własności intelektualnej 

Usługodawcy, pracowników i współpracowników Usługodawcy, Partnerów, innych 

Użytkowników oraz osób trzecich. Użytkownik nie może zamieszczać w Platformie 

materiałów lub treści, które będą naruszać prawo, dobra osobiste lub majątkowe wyżej 

wymienionych osób lub prawa na dobrach niematerialnych wyżej wymienionych osób. 

3.15. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Platformy zgodnie z jej przeznaczeniem i do 

powstrzymywania się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić prawidłowe 

funkcjonowanie Platformy. Za taką działalność zostanie uznane w szczególności: 

a. umieszczanie lub rozpowszechnianie treści zawierających jakiekolwiek wirusy, 

złośliwe oprogramowanie, robaki, konie trojańskie, szkodliwy kod, bądź inne 

środki, które mogą uszkodzić Platformę; 

b. zautomatyzowane korzystanie z Platformy, które może prowadzić np. do 

nadmiernego obciążenia Platformy; 

c. próby uzyskania dostępu do tych elementów Platformy, które nie są publicznie 

udostępniane; 

d. uniemożliwienie lub utrudnienie korzystania z Platformy Usługodawcy, Partnerom 

lub innym Użytkownikom; 

e. zamieszczanie treści, na których zamieszczenie nie wyraził wyraźnie zgody 

Usługodawca, w szczególności reklam i materiałów promocyjnych Użytkowników 

lub innych podmiotów. 



3.16. Usługodawca podejmuje na bieżąco działania w celu zapewnienia prawidłowego 

funkcjonowania Platformy. W sytuacji stwierdzenia błędów w jej funkcjonowaniu lub 

problemów technicznych w korzystaniu z Platformy, Użytkownik może o tym fakcie 

poinformować Usługodawcę z wykorzystaniem narzędzi do kontaktu udostępnionych w 

Platformie lub na adres email: helpdeskpl@exactsystems-elearning.com. Usługodawca 

podejmie działania zmierzające do przywrócenia prawidłowego funkcjonowania Platformy. 

3.17. Usługodawca zastrzega sobie możliwość chwilowego wyłączenia dostępu do Platformy w 

celu jej sprawdzenia, konserwacji, aktualizacji lub naprawy. O wyłączeniu dostępu do 

Platformy Usługodawca poinformuje poprzez odpowiedni komunikat w Platformie, chyba 

że z przyczyn technicznych nie będzie możliwości dodania takiej informacji. Użytkownikom 

nie będą przysługiwać żadne roszczenia odszkodowawcze związane z tym, że Platforma 

będzie czasowo niedostępna. 

3.18. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania i edytowania treści zamieszczanych przez 

Użytkowników, które naruszają Regulamin. W przypadku zastrzeżeń co do usunięcia lub 

edycji treści Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą z wykorzystaniem narzędzi 

do kontaktu udostępnionych w Platformie lub na adres email: helpdeskpl@exactsystems-

elearning.com. 

3.19. Usługodawca zastrzega sobie prawo do udostępniania za pośrednictwem Platformy 

informacji handlowych dotyczących działalności Usługodawcy lub Partnerów. 

3.20. Wysyłanie przez Użytkownika niechcianych lub zawierających groźby wiadomości do innych 

Użytkowników, Usługodawcy, Partnerów, jego pracowników lub współpracowników jest 

niedopuszczalne. Aby zgłosić spam lub fałszywe wiadomości należy skontaktować się z 

Usługodawcą z wykorzystaniem narzędzi do kontaktu udostępnionych w Platformie lub na 

adres email: helpdeskpl@exactsystems-elearning.com.  

3.21. Autorskie prawa majątkowe do layoutu Platformy, logotypów, grafik i treści zamieszczonych 

w Platformie lub wiadomościach do Użytkowników wysyłanych przez Usługodawcę, lub 

podmioty działające na jego zlecenie lub za jego zgodą, a także do układu i kompozycji tych 

elementów przysługują Usługodawcy lub Partnerom. 

3.22. Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania, 

tłumaczenia, przystosowywania lub modyfikowania jakichkolwiek Utworów lub ich 

fragmentów, umieszczonych w Platformie przez Usługodawcę lub osoby działające na jego 

zlecenie lub za jego zgodą, jak również umieszczonych w wiadomościach kierowanych do 

Użytkownika. 

3.23. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za naruszenie majątkowych praw autorskich 

przysługujących Usługodawcy, Partnerom lub innym podmiotom, o których mowa w 

ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych. 

3.24. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w poufności wszelkich informacji 

przekazywanych mu przez Usługodawcę w ramach Platformy, za wyjątkiem tych informacji, 

które: 

a. zostały udostępnione do powszechnej wiadomości przez Usługodawcę lub osobę 

działająca za jego wyraźną zgodą, 

b. zostały udostępnione po wcześniejszym uzyskaniu wyraźnej pisemnej lub 

elektronicznej zgody wyrażonej przez Usługodawcę. 

 



4. REJESTRACJA  

 

4.1. W celu rozpoczęcia korzystania z Platformy wymagane jest zarejestrowanie Użytkownika w 

Platformie, polegające na założeniu indywidualnego Konta Użytkownika.  

4.2. Do dokonania Rejestracji, o której mowa w pkt. 4.1. Regulaminu, konieczne jest podanie 

przez Użytkownika następujących danych: 

a. imię i nazwisko, 

b. adres email, 

c. numer telefonu, 

d. informację o pełnoletniości, 

e. informację o lokalizacji, w której Użytkownik chce pracować (można podać kilka) 

oraz złożenie przez Użytkownika wymaganych oświadczeń.  

4.3. Rejestracja w Platformie wymaga także ustanowienia przez Użytkownika hasła, które musi 

składać się z co najmniej 8 znaków, w tym co najmniej 1 liczby, 1 dużej litery, 1 

niestandardowego znaku.  

4.4. Po złożeniu przez Użytkownika dyspozycji „utwórz moje nowe konto” otrzyma on na 

podany w trakcie Rejestracji adres e-mail link aktywacyjny w celu potwierdzenia założenia 

konta w Platformie. Jeżeli Użytkownik w okresie 7 dni od przesłania wiadomości email nie 

dokona potwierdzenia założenia konta, nie będzie miał do niego dostępu i nie będzie mógł 

korzystać z Platformy, a utworzone Konto zostanie usunięte. Jeżeli Użytkownik w ciągu 24 

godzin od złożenia dyspozycji założenia konta nie otrzyma linku aktywacyjnego powinien 

skontaktować się z Usługodawcą za pomocą email: helpdeskpl@exactsystems-

elearning.com.   

4.5. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim hasła dostępu do swojego Konta 

w Platformie i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek takiego 

ujawnienia. 

4.6. Usługodawca może odmówić rejestracji Użytkownika w Platformie, jeżeli jego nazwa jest już 

używana w ramach Platformy lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnioną informację, że 

jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub 

uzasadnione interesy Usługodawcy. Usługodawca może odmówić rejestracji również w 

sytuacji, gdy poweźmie uzasadnioną informację, że dane lub oświadczenia złożone przez 

Użytkownika przy Rejestracji nie są prawdziwe. 

 

 

5. PROCES REKRUTACJI 
5.1. I etap – testy rekrutacyjne 

5.1.1. Użytkownik zostanie poproszony o rozwiązanie czterech testów rekrutacyjnych. 

Instrukcja dotycząca rozwiązania każdego z nich została umieszczona w Platformie. 

5.1.2. Użytkownik zobowiązany jest rozwiązać testy rekrutacyjne samodzielnie.  

5.1.3. W przypadku pozytywnego przejścia testów rekrutacyjnych, tj. uzyskania wyniku 

zaliczonego, Użytkownik zostanie  przypisany do bazy Użytkowników oczekujących 

na ofertę zatrudnienia. 



5.1.4.  W przypadku nie uzyskania przez Użytkownika wyniku pozytywnego, o którym 

mowa w pkt. 5.1.3. Regulaminu Użytkownik będzie mógł przystąpić ponowienie do 

rozwiązania testów rekrutacyjnych po upływie 30 dni. 

5.2. II etap – telefoniczna rozmowa rekrutacyjna 

5.2.1. W ciągu 12 miesięcy od założenia Konta Użytkownika w Platformie, w przypadku 

pozytywnego zakończenia I etapu, Usługodawca będzie kontaktował się z 

Użytkownikiem telefonicznie na podany przez Użytkownika przy zakładaniu Konta 

numer telefonu,  w celu przedstawienia mu oferty zatrudnienia w preferowanej przez 

Użytkownika lokalizacji i poznania oczekiwań Użytkownika. Usługodawca może 

skontaktować się także z Użytkownikiem, który pozytywnie ukończył testy 

rekrutacyjne z propozycją zatrudnienia w innej lokalizacji, niż zaznaczona przez 

Użytkownika, przy czym pierwszeństwo do zatrudnienia w danej lokalizacji mają 

osoby, które  wskazały tą lokalizację na etapie zakładania Konta w Platformie.  

 

 

6. PROCES ZATRUDNIANIA 
 

Po pozytywnym zakończeniu Procesy Rekrutacji i potwierdzeniu dalszej chęci zatrudnienia u 

Usługodawcy Użytkownikowi zostanie odblokowany pełny dostęp do Platformy, w celu 

przeprowadzenia Procesu Zatrudniania, który składa się z dwóch etapów: 

6.1.1.  I etap – szkolenie adaptacyjne 

6.1.1.1. Użytkownik zobowiązany jest do odbycia szkolenia adaptacyjnego. 

6.1.1.2. Po odbyciu szkolenia adaptacyjnego Użytkownik będzie mógł przejść do 

etapu II. 

6.1.2.  II etap – uzupełnienie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy. 

6.1.2.1. Na ostatnim etapie Użytkownik zobowiązany jest podać dane niezbędne do 

zawarcia Umowy.  

6.1.2.2. Niepodanie wymaganych danych przez Użytkownika uniemożliwi zawarcie 

Umowy.  

6.1.2.3. Użytkownik oświadcza, że podane dane są poprawne i zgodne z prawdą. 

6.1.2.4. Podanie danych nie jest równoznaczne z zawarciem Umowy. Dla zawarcia 

Umowy wymagana jest forma pisemna.  

 

 

7. REKLAMACJE 

7.1. Użytkownik chcąc zgłosić reklamację co do działania Platformy, powinien skontaktować się 

z Usługodawcą za pomocą narzędzi dostępnych w Platformie lub poprzez wysłanie 

wiadomości email na adres: helpdeskpl@exactsystems-elearning.com.   

7.2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: 

a. imię i nazwisko, 

b. adres poczty elektronicznej podany w Platformie, 

c. przedmiot reklamacji, 



d. okoliczności uzasadniające reklamację. 

7.3. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane przez Usługodawcę. 

7.4. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę nastąpi niezwłocznie, nie później niż 

w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. 

7.5. Decyzja dotycząca reklamacji zostanie przekazana Użytkownikowi na wskazany przez niego 

adres poczty elektronicznej bądź z wykorzystaniem narzędzi dostępnych w Platformie. 

7.6. Użytkownik składając reklamację zobowiązany jest do czynienia tego z zachowaniem 

dobrych obyczajów i poszanowaniem dóbr osobistych Usługodawcy i innych osób. 

 

8. USUNIECIE KONTA W PLATFORMIE 

 

8.1. Konto Użytkownika jest usuwane automatycznie po upływie 12 miesięcy od jego założenia. 

8.2. Konto Użytkownika jest usuwane niezwłocznie na wniosek Użytkownika: 

a) po przesłaniu wiadomości email na adres helpdeskpl@exactsystems-elearning.com z 

wnioskiem o usuniecie konta z podaniem swojego imienia, nazwiska oraz adresu e-mail 

podanego w Platformie; 

b) w przypadku cofnięcia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

8.3. Konto Użytkownika jest usuwane przez Usługodawcę w przypadku naruszania Regulaminu 

przez Użytkownika, przy czym w takim przypadku Usługodawca obciąży Użytkownika 

wszelkimi szkodami powstałymi na skutek działań lub zaniechań Użytkownika. 

8.4. Przed skorzystaniem z uprawnienia, o którym mowa w pkt. 8.3 Regulaminu, Usługodawca 

może wezwać Użytkownika, do zaprzestania wykonywania działań sprzecznych z 

Regulaminem lub do usunięcia skutków naruszeń, wyznaczając mu termin nie krótszy niż 12 

godzin, pod rygorem skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w pkt. 8.3. Zastrzeżenia 

co do usunięcia Konta Użytkownik może zgłosić kontaktując się z Usługodawcą za pomocą 

narzędzi udostępnionych w Platformie lub poprzez przesłanie wiadomości email na adres 

helpdeskpl@exactsystems-elearning.com podając swoje imię, nazwisko oraz adres e-mail 

podany w Platformie  

8.5. Usunięcie Konta nie jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy zawartej przez 

Użytkownika z Usługodawcą.  

 

 

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 

9.1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za: 

a. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Platformy spowodowane siłą wyższą lub 

innymi czynnikami niezależnymi od Usługodawcy, 

b. następstwa wykorzystania danych i Konta Użytkownika przez osoby trzecie, w 

przypadku gdy uzyskały one dostęp do danych lub Konta w następstwie działań lub 

zaniechań Użytkownika, 

c. szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkownika postanowień Regulaminu; 

mailto:helpdeskpl@exactsystems-elearning.com
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d. autentyczność materiałów zamieszczanych przez Użytkowników i Partnerów, 

e. skutki naruszenia przez Użytkownika postanowień Umowy. 

9.2. Jeżeli w Platformie lub w wiadomościach kierowanych do Użytkowników zostaną 

udostępnione linki do stron należących do podmiotów trzecich (w tym do Partnerów) 

Usługodawca nie odpowiada za treści na nich zawarte oraz ich dostępność. Użytkownik 

powinien zapoznać się z regulaminami i politykami prywatności udostępnianymi na tych 

stronach internetowych. 

9.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane, przechowywane lub 

przesyłane do Platformy przez Użytkowników. W przypadku zauważenia przez Użytkownika 

w Platformie treści, które naruszają Regulamin, Użytkownik powinien niezwłocznie 

poinformować o tym Usługodawcę, a ten niezwłocznie podejmie kroki mające na celu 

ustalenia, czy faktycznie treści naruszają Regulamin. 

 

 

10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

10.1. Każdy Użytkownik ma prawo do ochrony jego prywatności przez Usługodawcę. 

10.2. Zasady dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników 

określa Polityka Prywatności. 

10.3. W przypadku uzyskania dostępu do danych osobowych Użytkownik zobowiązany jest do ich 

niekopiowania, nieudostępniania, niemodyfikowania oraz nierozpowszechnienia, chyba że 

uzyska ku temu wyraźną podstawę prawną.  

10.4. W przypadku uzyskania dostępu do danych osobowych Użytkownik zobowiązany jest do 

przeciwdziałania sytuacjom, które mogłyby doprowadzić do ujawnienia danych osobowych 

podmiotom do tego nieuprawnionym oraz do niezwłocznego poinformowania o tym 

Usługodawcę.  

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

11.1. Regulamin w aktualnym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 28.10.2020 r. 

11.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w 

szczególności w przypadku wystąpienia następujących okoliczności: 

a. zmiana przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 

b. powstanie zobowiązania wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji 

organów administracji, 

c. zmiany w Platformie wynikających ze względów bezpieczeństwa, 

d. wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu Platformy, w tym związanych z postępem 

technicznym, technologicznym, zmianami organizacyjnymi Usługodawcy lub 

zmianami w infrastrukturze wykorzystywanej na potrzeby Platformy. 

11.3. O treści zmian Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez 

Usługodawcę stosownej informacji w Platformie lub przez przesłanie e-maila na podany 

przez Użytkownika w trakcie Rejestracji adres e-mail. 



11.4. Dalsze korzystanie z Platformy po upływie 7 dni od udostępnienia informacji o zmianie 

Regulaminu będzie traktowane jako wyrażenie zgody na zmienione brzmienie Regulaminu. 

Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na dokonaną zmianę należy złożyć wniosek o usunięcie 

konta zgodnie z ust. 10.2 lit. a) Regulaminu.  

11.5. W przypadku planowanego zamknięcia Platformy Użytkownicy zostaną o tym 

poinformowani poprzez zamieszczenie stosownej informacji w Platformie. 

11.6. Wszelkie spory będą rozstrzygane wedle prawa polskiego. 

11.7. Wszelkie spory wynikłe w związku z korzystaniem z Platformy rozstrzygane będą przez 

właściwy sąd powszechny, przy czym Użytkownicy mają możliwość korzystania z 

pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów.   

11.8. Użytkownikom na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

524/2013 z 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów 

konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia WE nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE 

(rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) przysługuje prawo do 

skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR). 

11.9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące 

przepisy prawa polskiego. 

 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
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