Regulamin Kursu „Skuteczne sposoby pracy z ofertą” i Polityka Prywatności
Dział I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z usług i zasobów, udostępnianych za pośrednictwem sieci
Internet w oparciu o Serwis www.skutecznesposobypracyzoferta.pl (Serwis).
2.

Akceptacja niniejszego Regulaminu jest warunkiem korzystania ze wszelkich zasobów Serwisu.

3.

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a. Administrator

-

podmiot

www.skutecznesposobypracyzoferta.pl

świadczący
oraz

do

usługę
zasobów

dostępu
udostępnianych

do

Serwisu

zarejestrowanym

uczestnikom Kursu, którym jest firma NNV AG z siedzibą w Baar przy ul. Dorfstrasse 38, 6341 Baar,
Szwajcaria, działająca na podstawie wpisu do Rejestru Handlowego Kantonu Zug, VAT nr 677 431, z
kapitałem zakładowym 100.000 CHF. Kontakt z Administratorem pod adresem mailowym
kurs@skutecznesospobypracyzoferta.pl .
b.

Partner – podmiot współpracujący Home Branding Łukasz Kruszewski, ul. Witosa 1g/6, 10-686 Olsztyn,
NIP: 7191530852, Regon: 280523985,

c. Serwis – serwis internetowy pod adresem www.skutecznesposobypracyzoferta.pl

umożliwiający

subskrypcję emaliową Kursu.
d.

Formularz Subskrypcyjny - dokument elektroniczny, znajdujący się w Serwisie, poprzez który
Użytkownik poprzez podanie swoich danych (imię, nazwisko, adres e-mail) zgłasza swój zamiar
korzystania z zasobów Serwisu.

e.

Kurs - zestaw prezentacji, ćwiczeń, zadań, materiałów poglądowych, połączonych w merytoryczną
całość, obejmujący zakres wiedzy i praktyki, stanowiący zasób Serwisu, udostępniany Uczestnikom w
postaci subskrypcji mailowej.

f.

Użytkownik – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,
działającą we własnym imieniu lub w imieniu osoby prawnej, która korzysta z Serwisu zgodnie z
postanowieniami Regulaminu, bez konieczności logowania (po uprzedniej rejestracji i założeniu konta
w Serwisie).

g. Uczestnik - Użytkownik, który po dokonaniu rejestracji i potwierdzeniu adresu e-mail, został zapisany
na listę subskrypcyjną Kursu i tym samym uzyskał dostęp do zasobów.
h.

Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki korzystania z Serwisu oraz prawa i obowiązki
Użytkowników, Uczestników oraz Partnera i Administratora.

i.

Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, dostępnych za pośrednictwem Serwisu,
zawarta pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem.

j.

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora, za pośrednictwem Serwisu, w
szczególności zaś przesyłania na adres mailowy Użytkownika, podany w Formularzu Subskrypcyjnym,
wiadomości z kolejnymi częściami Kursu.

4.

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.
nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Administrator ustala niniejszym Regulamin.

Dział II. Oferowane funkcjonalności w ramach Serwisu
1.

Użytkownik, który chce uczestniczyć w organizowanym za pośrednictwem Serwisu Kursie, dokonuje rejestracji
za pośrednictwem

Formularza subskrypcyjnego.

Po

dokonaniu

Rejestracji

Użytkownik

otrzyma za

pośrednictwem poczty e-mail potwierdzenie subskrypcji wraz z informacją o terminie rozpoczęcia Kursu.
2.

Administrator zastrzegają sobie możliwość zmiany funkcjonalności Serwisu w dowolnym czasie, w
szczególności poprzez wprowadzanie nowych funkcji i udogodnień dla Użytkowników.

3. Administrator oferuje Uczestnikom Kursu dodatkowo możliwość nieodpłatnego korzystania z usługi
abonamentowej dla biura nieruchomości w portalu Nieruchomosci-online.pl przez okres 30 dni.

Po tym

okresie usługa wygasa bez dalszych zobowiązań. Z oferty nie mogą skorzystać podmioty, które mają aktualnie
aktywną (płatną lub darmową) usługę w portalu lub miały taką w okresie 6-miesięcy poprzedzających
zgłoszenie. Zgłoszenia chęci skorzystania z usługi należy dokonać na stronie http://www.nieruchomoscionline.pl/oferta-dla-biur-nieruchomosci.html. Uczestnik może zgłosić wyłącznie jedno biuro, którego jest
pracownikiem lub właścicielem. Biuro może skorzystać z usługi oferowanej w ramach Kursu tylko raz. Warunki
korzystania z serwisu Nieruchomosci-online.pl określa odrębny regulamin http://www.nieruchomoscionline.pl/regulamin.html oraz regulamin konta premium http://www.nieruchomosci-online.pl/regulaminpremium.html

Dział III. Warunki korzystania z Serwisu i zasady odpowiedzialności
1.

Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany do uprzedniego zapoznania się z
postanowieniami zawartymi w Regulaminie.

2.

Zawierając umowę o świadczenie usług dostępu do Serwisu, Uczestnik otrzymuje prawo korzystania z zasobów
serwisu przesyłanych w postaci subskrypcji mailowej Kursu.

3.

Usługa dostępna w Serwisie ma charakter darmowy.

4.

Moment zawarcia umowy o świadczenie usługi następuje w chwili przesłania do Administratora danych
zawartych w Formularzu Subskrypcyjnym i potwierdzenia akceptacji warunków zawartych w niniejszym
Regulaminie.

5.

Uczestnik ma możliwość rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w każdej chwili i bez podania
przyczyn poprzez kliknięcie na link dezaktywujący podawany w każdym mailu przesyłanym przez
Administratora do Uczestnika.

6. Administrator zwraca uwagę, że Serwis zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w
szczególności utwory chronione prawem autorskim. Wszelkie materiały i zasoby, opublikowane w Serwisie i
Kursie, stanowią wyłączną własność Administratora. Są one objęte autorskim prawem majątkowym w
rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 roku, nr 24, poz. 83 z późn. zm).
Materiały i zasoby zawarte w Kursie, w tym w szczególności opracowania tekstowe, pliki graficzne, pliki PDF,
kalkulatory, szablony, mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Uczestnika. Uczestnik może je kopiować i
wykorzystywać bez pisemnej zgody Usługodawcy wyłącznie na użytek własny, w tym na potrzeby działalności
zawodowej (nie konkurencyjnej w stosunku do Administratora), bez prawa do rozpowszechniania tych
materiałów i zasobów.

DZIAŁ IV. Ochrona danych osobowych Użytkowników
1.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest firma NNV AG z siedzibą w Baar przy ul.
Dorfstrasse 38, 6341 Baar, Szwajcaria, działająca na podstawie wpisu do Rejestru Handlowego Kantonu Zug.

2.

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a
przede wszystkim ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014
r. poz. 1182 z późn.zm.) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z
2013 r. poz. 1422).
2.1.

Od dnia 25.05.2018 r. dane osobowe będą przetwarzane także

zgodnie z rozporządzeniem

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
3.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne, by Użytkownik mógł korzystać z funkcjonalności
Serwisu wskazanych w Dziale II.

4. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub
poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Administratora poprzez
wysłanie stosownej informacji do Administratora na adres e-mail: kurs@skutecznesposobypracyzoferta.pl.
4.1.

Od dnia 25.05.2018 r. Użytkownik będzie miał również prawo ograniczenia przetwarzania i prawo

przenoszenia danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi,
wówczas Użytkownik będzie miał prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
4.2.

Od dnia 25.05.2018 r. Użytkownik będzie miał również prawo wniesienia sprzeciwu co do

przetwarzania danych osobowych, w tym sprzeciwu dotyczącego przetwarzania na potrzeby marketingu
bezpośredniego.
5.

W chwili przesłania Formularza subskrypcyjnego Użytkownik może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie
przez Administratora serwisu swoich danych osobowych w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz na otrzymywanie drogą
poczty elektronicznej informacji handlowych zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia
18 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204), dotyczących oferty Administratora lub Partnera. Wszelkie informacje
będą wysyłane zawsze za pośrednictwem Administratora, podane w Formularzu Subskrypcyjnym dane nie
będą nikomu udostępniane.
5.1.

Zgoda, o której mowa w punkcie 7 może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika.

5.2.

W przypadku wyrażenia takiej zgody, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także

art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia
16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
6.

Administrator danych osobowych może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników
innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
6.1.

Administrator informuje, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zapewniające hosting

Serwisu, podmioty zajmujące się bezpieczeństwem informatycznym Serwisu, upoważnione do tego na

podstawie odrębnych przepisów organy państwowe, biura rachunkowe dla celów rozliczeń finansowych,
operatorzy płatności, operatorzy usług.
7.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację usług na rzecz Użytkownika przez
Administratora, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania
obowiązków Administratora na rzecz Użytkownika. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia
roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane
przez czas ich prowadzenia przez Administratora lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego
przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji
marketingowych na adres e-mail lub numer telefonu.

8.

Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników, gdyż stosuje środki ochrony
fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych
osobowych w ramach Serwisu.

9.

Administrator jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie
podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sąd, policja), w przypadkach
określonych w Regulaminie oraz wynikających z obowiązującego stanu prawnego.

10. W przypadku korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi
przepisami prawa, Administrator ma prawo do wykorzystania danych Użytkownika w zakresie niezbędnym do
ustalenia jego odpowiedzialności. W takim przypadku Administrator powiadomi Użytkownika o niedozwolonych
działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.

DZIAŁ V. Polityka Prywatności i Cookies
1.

Serwis wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, w których znajdują
się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności procesu autoryzacji. Za
pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

2.

Pliki cookies wykorzystywane są do uproszczenia lub umorzenia danej operacji w tym między innymi do
zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Użytkownika, lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb
Użytkownika, tworzenia statystyk oglądalności. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez
przeglądarkę oraz ich nieusuwanie.

3.

Administrator informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki
internetowej, która uniemożliwia zapisywanie i przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym
Użytkownika.

4.

Administrator wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez
Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki, programy służące w tym celu lub skorzystanie z
odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego.

5.

Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w wybranych przeglądarkach
internetowych:



Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek ,



Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html ,

6.



Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl ,



Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 ,



Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń
w Internecie wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą Serwis jedynie w celach technicznych oraz
statystycznych.

DZIAŁ VI. Przepisy końcowe
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 roku.

2. Regulamin

jest

dostępny

dla

Użytkowników

pod

adresem

internetowym

http://kurs.skutecznesposobypracyzoferta.pl/polityka-prywatnosci-regulamin.pdf .
3. Prawem właściwym jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają
zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

4. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanych przez Administratora Regulaminu i Polityki Prywatności
prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: kurs@skutecznesposobypracyzoferta.pl .

