Regulamin korzystania z platform e-learningowych
EduRays.pl
§1
Informacje wstępne
1. Właścicielem i administratorem platform e-learningowych EduRays.pl jest
EduRays spółka cywilna z siedzibą w Łodzi, REGON: 101242191 zarejestrowana
CEIDG.
Adres do korespondencji:
EduRays s.c.
skr. poczt. 8838
90-962, Łódź 88
2. Korzystanie z platform e-learningowych
z akceptacją poniższego regulaminu.

EduRays.pl

jest

jednoznaczne

3. Do korzystania ze szkoleń konieczne jest użytkowanie sprzętu komputerowego
spełniającego następujące warunki techniczne:
komputer z połączeniem do Internetu (min. 512 kb/s)
graficzna przeglądarka WWW obsługująca JavaScript (np. Google Chrome,
Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera) i obsługująca tzw. cookies
• zainstalowane oprogramowanie do odczytu plików w formacie PDF
(np. Adobe Reader, Foxit Reader)
4. Szkolenia z dziedziny ochrony radiologicznej pacjenta są szkoleniami
płatnymi zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem opublikowanym na
witrynie internetowej firmy (EduRays.pl). Cena szkolenia nie obejmuje
płatności za egzamin określonej ustawowo.
•
•

§2
Składanie i realizacja zamówień
1. Zamówienia na płatne można składać drogą mailową na adres biuro@edurays.pl
lub przy użyciu formularza dostępnego na stronie administratora platformy
e-learningowej.
2. Zamówienie musi zawierać następujące dane:
•

imię i nazwisko kursanta

•

rodzaj kursu

• mail lub telefon kontaktowy
3. Dane do wpłaty przesyłane są zamawiającemu po akceptacji zamówienia.
4. Kursant korzystający ze szkoleń z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta
zostanie poproszony o dodatkowe dane osobowe (imię i nazwisko, numer PESEL
lub
gdy
nie
został
nadany
–
rodzaj,
serię
i
numer
dokumentu
potwierdzającego tożsamość) w celu późniejszego wystawienia zaświadczenia
o ukończeniu kursu. Stanowi to realizację ustawowego obowiązku narzuconego
Rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie
warunków
bezpiecznego
stosowania
promieniowania
jonizującego
dla
wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (par. 12 ust. 1). Administratorem
danych osobowych jest Edurays s.c. i nie są one udostępniane podmiotom
trzecim. Kursantowi przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych
oraz ich poprawiania,
5. Dostęp do platformy e-learningowej (login i hasło) zamawiający otrzymuje
w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania przez administratora potwierdzenia

uiszczenia opłaty za zamówiony kurs.
6. Rachunek zostanie przesłany pocztą na wskazany przez zamawiającego adres
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
7. Użytkownik zostaje przypisany do zamówionych kursów w momencie uzyskania
dostępu do platformy.
§3
Rejestracja na platformie e-learningowej
1. Użytkownik
jest
rejestrowany
na
platformie
e-learningowej
w ciągu
24 godzin od momentu otrzymania przez administratora potwierdzenia
uiszczenia opłaty za zamówiony kurs.
2. Użytkownik otrzymuje drogą mailową lub telefoniczną informacje o sposobie
logowania do platformy e-learningowej w ciągu 24 godzin od momentu
otrzymania przez administratora potwierdzenia uiszczenia opłaty za
zamówiony kurs.
3. Czas dostępu do materiałów ograniczony jest do czasu trwania szkolenia.
4. Po ukończeniu
10 dni.

szkolenia, konto użytkownika jest dezaktywowane w ciągu

5. Akceptując Regulamin użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych
podanych w zamówieniu, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz 926 z poźń.
zm.).
6. Akceptując Regulamin użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji
związanych
z
udziałem
w
szkoleniach
i
korzystaniem
z
platformy
e-learningowej
i
innych
zasobów,
a
także
informacji
handlowych
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późń. zm.) na adres mailowy
podany w zamówieniu.
§4
Korzystanie z udostępnionych materiałów
1. Uczestnik kursu zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim
materiałów stanowiących treść szkolenia zarówno w całości jak i w części
bez pisemnej zgody administratora.
2. Część materiałów dostępna jest po spełnieniu przez użytkownika dodatkowych
wymagań objętych planem kursu (np. dostęp do dalszej części wykładów
uzależniony jest od zaliczenia testu sprawdzającego).
3. W przypadku naruszenia przez użytkownika dóbr osobistych administratora
i/lub naruszenia postanowień Regulaminu, administrator podejmie stosowne
kroki prawne.
4. Zaliczenie wszystkich testów sprawdzających w
do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu.

kursie

jest

podstawą

5. Zaliczenie testów sprawdzających nie jest równoznaczne z zaliczeniem
egzaminu
państwowego
wymaganego
w
przypadku
niektórych
szkoleń
(w szczególności szkoleń z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta).
§5
Reklamacje
1. W przypadku problemów z logowaniem na platformę e-learningową lub dostępem

do zamówionego i opłaconego kursu użytkownik powinien niezwłocznie
powiadomić administratora drogą mailową: administrator@edurays.pl.
2. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 7 dni.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody nie wynikłe z jego
winy.
§6
Odstąpienie od umowy
1. Użytkownik, który nie rozpoczął korzystania z platformy e-learningowej
może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia uzyskując 100%
zwrot kosztów.
2. Rozpoczynając korzystanie z platformy
prawo do odstąpienia od umowy.

e-learningowej

użytkownik

traci

3. Użytkownik może odstąpić od umowy wysyłając e-mail z informacją o woli
odstąpienia od umowy na adres e-mail: biuro@edurays.pl.
§7
Postanowienia końcowe
1. Administrator dokłada wszelkich starań
działania platformy e-learningowej.

celem

2. Administrator zastrzega sobie prawo do
wyłączenia serwisu na czas nieokreślony
naprawy.

zapewnienia

prawidłowego

całkowitego lub częściowego
celem jego modernizacji lub

3. Zabronione jest bez pisemnej zgody administratora, kopiowanie całości lub
części zawartości serwisu, kursów i materiałów, zmienianie struktury lub
inne modyfikowanie, a także udostępnianie osobom trzecim.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez podania
przyczyny.
5. Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się ze zmianami w regulaminie, jeśli
korzysta w jakikolwiek sposób z serwisu.
6. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu,
brak takiej akceptacji oznacza, że użytkownik nie powinien korzystać
z serwisu.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r.

