Regulamin platformy e-learningowej Profesport
1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług szkoleniowych
świadczonych za pomocą wirtualnej platformy edukacyjnej dostępnej pod adresem
https://akademia.profesport.pl, zwanej dalej „Platformą”, będącej własnością firmy
MAT Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej „Organizatorem”.
2. Przystąpienie do korzystania z Platformy szkoleniowej jest równoznaczne z akceptacją
postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Określenia użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:
a) Administrator danych osobowych – to MAT Holding Sp. z o.o. z siedzibą w
Krakowie (31-153), ul. Szlak 77/222, KRS 0000389774, NIP 6762442917,
REGON 121558493.
b) Platforma Akademia Profesport: to system informatyczny do wspierania
procesów edukacyjnych w ramach działalności psychologiczno-dydaktycznowychowawczej.
c) Klient: to podmiot, który zakupił u Organizatora szkolenie, kurs lub voucher na
szkolenia z przeznaczeniem dla siebie lub osób trzecich.
d) Użytkownik: to osoba posiadająca konto na Platformie i korzystająca
z zasobów Platformy.
e) Koordynator: to osoba wyznaczona przez Organizatora do zarządzania zasobami
Platformy i odpowiedzialna za komunikację z Użytkownikami Platformy.
f) Szkolenia, testy i kursy e‐learningowe: to materiały dydaktyczne zamieszczone
na Platformie, podlegające określonej opłacie.
4. Z platformy Akademia Profesport mogą korzystać wszystkie osoby, które zostały
zgłoszone do udziału w kursach oraz je opłaciły. Dane tworzące profil Użytkownika: login,
hasło oraz adres mailowy nie mogą być powielane przez inne osoby podczas tworzenia
nowego konta.
5. Użytkownicy zobowiązani są do wypełnienia swojego profilu prawdziwymi danymi
osobowymi.
6. Aktywacja konta zostaje automatycznie potwierdzona, w przypadku jej braku Użytkownik
proszony jest o kontakt mailowy lub telefoniczny z Koordynatorem kursu.
7. Uzyskanie konta jest jednoznaczne ze zgodą na wykorzystywanie danych osobowych
użytkownika w zakresie koniecznym do obsługi platformy Akademia Profesport.
Administratorem danych osobowych jest MAT Holding Sp. z o.o. (spółka, w ramach której
działa marka Profesport).
8. Wszelkie zdjęcia, teksty, wykresy, opracowania, programy szkoleniowe i wszystkie inne
materiały zamieszczone na stronach Platformy (poza przekierowaniami do artykułów na
zewnętrznych stronach) podlegają ochronie prawnej i ich wykorzystywanie możliwe jest
wyłącznie
na
zasadach
określonych
przepisami
prawa

i w niniejszym Regulaminie. Nie jest dozwolone rozpowszechnianie materiałów
zamieszczonych na stronach Platformy Akademia Profesport przez jej użytkowników.
9. Okres przez jaki dany kurs jest dostępny na Platformie uzależniony jest od wybranej opcji
podczas zakupu.
10. Wymogi techniczne komputera dla prawidłowego korzystania z zasobów Platformy
Akademia Profesport to:
a) dostęp do Internetu,
b) aktualna przeglądarka: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Chrome, Safari
lub inna kompatybilna spełniająca wymogi,
c) gniazdo słuchawkowe lub głośniki,
d) aktywne konto e‐mail.
11. Użytkownikom, którzy ukończyli szkolenie, wystawiane jest odpowiednie elektroniczne
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
12. Użytkownikom, którzy nie ukończyli kursu/szkolenia (nie zaliczyli testu), nie przysługuje
zaświadczenie.
13. W wypowiedziach zamieszczanych na forum kursu zabrania się zamieszczania treści
nieprzyzwoitych, jak i obraźliwych.
14. Wypowiedzi oraz opracowania zamieszczone przez użytkowników na forum kursu mogą
być modyfikowane, bądź usuwane przez Koordynatora/ Administratora,
w przypadku stwierdzenia ich niezgodności z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
15. Nieprzestrzeganie Regulaminu jest równoznaczne z zakazem korzystania z Platformy
Akademia Profesport.
16. Profesport zastrzega sobie prawo dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Zmieniony
Regulamin zostanie udostępniony użytkownikom na stronach Platformy. Użytkownik jest
zobowiązany zapoznać się ze zmianami w Regulaminie, jeżeli korzysta w jakikolwiek
sposób z zasobów Platformy.

