Regulamin
portalu empirium.pl
I. Zasady i definicje
1.
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu www.empirium.pl, zwanym dalej jako ,,Portal” lub
,,EMPIRIUM”. EMPIRIUM to serwis dla profesjonalistów branży szkoleniowej z inspirującymi, praktycznymi treściami
i narzędziami, którego celem jest pomoc w rozwoju i uatrakcyjnieniu oferty szkoleniowej. Właścicielem portalu jest
Stowarzyszenie Akademia Empirium (03-678 Warszawa, ul. Kaktusowa 3), zarejestrowane w Krajowym Rejestrze
Sądowym pod nr 0000393036, posiadające nr NIP 851315894 i nr REGON 321128817.
2.
Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
a) Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania z Portalu. Korzystanie z Portalu oznacza, że
Użytkownik zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i że akceptuje jego postanowienia.
b) Administrator - osoba zarządzająca Portalem.
c) Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości
prawnej korzystająca z Portalu na podstawie niniejszego Regulaminu.
d) Profil – miejsce na portalu, w którym przechowywane są dane podane przez Użytkownika podczas rejestracji.
Użytkownik ma możliwość modyfikacji swoich danych, a także ich usunięcia, lecz tylko wraz z usunięciem profilu.
Profile z danymi nieprawdziwymi, niepełnymi lub identyfikującymi inne osoby niż Użytkownik, będą niezwłocznie
usuwane przez Administratora bez powiadomienia Użytkownika.
e) Materiały – artykuły, ćwiczenia, materiały szkoleniowe, programy szkolenia, scenariusze zajęć, filmy i inne
materiały udostępnione przez EMPIRIUM bezpłatnie lub odpłatnie, zgodnie z Regulaminem.
f) Opłaty – ponoszone przez Użytkownika, a ustalone przez właściciela EMPIRIUM opłaty za korzystanie z wybranych
funkcjonalności Portalu.
3.
Portal służy przekazywaniu informacji osobom związanym zawodowo z problematyką edukacji dorosłych. Portal jest
wyłącznie platformą wymiany informacji oraz rozpowszechniania materiałów zgodnie z obowiązującym prawem.
EMPIRIUM udostępnia materiały wyłącznie do zastosowania w zakresie związanym z prowadzeniem zajęć
edukacyjnych, jak w szczególności szkoleń, wykładów, coachingu czy doradztwa.
4.
EMPIRIUM umożliwia wymianę informacji i doświadczeń oraz współpracę między Użytkownikami. Portal nie bierze
udziału w ewentualnych sporach między Użytkownikami.
5.
Dane Użytkowników podane w EMPIRIUM mogą być wykorzystywane wyłącznie do nawiązania kontaktu
z Użytkownikiem, w szczególności w celu uzyskania informacji o działalności prowadzonej przez Użytkownika.
Korzystanie z danych Użytkowników w celach niezwiązanych z profilem Portalu jest zabronione. Jeżeli po rejestracji
na Portalu dane Użytkownika ulegną zmianie, jest on zobowiązany niezwłocznie uaktualnić swoje dane.
6.
Administrator ma prawo odmówić publikacji treści zgłoszonej przez Użytkownika lub usunąć ją w razie, gdy dana
treść jest sprzeczna z prawem, normami etycznymi lub dobrymi obyczajami.

7.
Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania Profilu i treści opublikowanych przez fikcyjnych Użytkowników, jak
również usunięcia Profilu, w którym dane nie zostały uaktualnione w ciągu 24 godzin od wezwania przez
Administratora.
8.
EMPIRIUM nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z realizacji transakcji zawieranych między
Użytkownikami.

II. Rodzaje usług dostępnych przez Portal
1.
Giełda materiałów i akcesoriów trenerskich.
Portal umożliwia bezpłatne publikowanie oferty przeniesienia własności akcesoriów trenerskich, książek i innych
materiałów branżowych. Oferta będzie aktywna na Portalu przez 14 dni od dnia publikacji, po tym czasie Użytkownik
ma możliwość przedłużania oferty. Użytkownik ma możliwość zarezerwowania wybranej oferty na 24 godziny, bez
konieczności zakupu oferowanego produktu. Po tym czasie rezerwacja traci ważność i oferta jest ponownie aktualna.
2.
Konsultacje i porady.
Portal oferuje konsultacje branżowe ze specjalistami. Osoby udzielające odpowiedzi ani Portal nie ponoszą
odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały i odpowiedzi
na pytania Użytkowników mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy z zakresu tematycznego danej poradni.
3.
Kalendarz wydarzeń.
Portal zawiera kalendarium wydarzeń branżowych. Użytkownik ma prawo zgłosić propozycję wydarzenia, które
Administrator po weryfikacji przydatności i spójności z Portalem, może zamieścić w kalendarium.
4.
Rozwój zawodowy.
Portal oferuje dostęp do bazy wybranych placówek oferujących szkolenia, warsztaty i studia podyplomowe
adresowane do profesjonalistów branży szkoleniowej. Użytkownik ma prawo zgłosić propozycję oferty szkoleniowej
(m.in. webinar, szkolenie, warsztat, studia, kurs), które Administrator po weryfikacji, może zamieścić w bazie.
5.
Multimedia, aplikacje, ankiety.
Portal oferuje dostęp do bazy aplikacji ułatwiających organizację pracy, testów online oraz innych innowacyjnych
narzędzi adresowanych do profesjonalistów branży szkoleniowej. Użytkownik ma prawo zgłosić propozycję
narzędzia, które Administrator po weryfikacji przydatności i spójności z Portalem, może zamieścić w niniejszej bazie.
6.
Materiały i ćwiczenia szkoleniowe.
Portal oferuje dostęp do przykładowych materiałów i ćwiczeń służących inspiracji do stworzenia indywidualnych
materiałów dla konkretnej grupy szkoleniowej. Materiały przygotowywane są przez ekspertów Stowarzyszenia
Akademia Empirium, a także ekspertów instytucji partnerskich, w tym uczelni oraz Użytkowników Portalu.
EMPIRIUM dopuszcza możliwość zakupu materiałów wyłącznie od Użytkowników Portalu posiadających do nich
pełne prawa. EMPIRIUM nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub nieprawdziwe informacje przekazane przez
Użytkownika, w tym dotyczące praw do materiałów.
8.
Przetargi i zlecenia.
Portal oferuje dostęp do aktualnej bazy przetargów oraz zamówień usług rozwojowych. Użytkownik ma prawo
zgłosić przetarg lub zamówienie, które Administrator po weryfikacji może zamieścić w niniejszej bazie.

9.
Inspiracje i lektury.
Portal oferuje dostęp do artykułów, lektur wartych uwagi, nowości branżowych i trendów szkoleniowych.
Użytkownik ma prawo przesłać tekst, link lub inny materiał, do którego ma pełne prawa autorskie, a który
Administrator po weryfikacji przydatności i spójności z Portalem, może zamieścić w niniejszej części Portalu.

III. Korzystanie z materiałów
1.
Dostęp do funkcjonalności portalu wymienionych w II. 1, 3, 4, 5, 7, 9 jest nieodpłatny i nie wymaga rejestracji.
Dostęp do funkcjonalności portalu wymienionych w II. 2, 6, 8 jest dostępny dla zarejestrowanego Użytkownika, który
wniósł opłatę.
2.
Materiały opublikowane na Portalu mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem (łącznie z
zastosowaniem komercyjnym), mogą być kopiowane dla celów archiwalnych, możliwe jest też stworzenie kopii
szkoleniowych oraz odtwarzanie na użytek edukacyjny.
3.
Pobierane z Portalu materiały będą znakowane cyfrowo i przypisywane do Użytkownika, aby zidentyfikować źródło
w przypadku nieuprawnionego użycia materiałów.

IV. Prawa autorskie i renoma Portalu
1.
Zawartość Portalu chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim.
2.
Żadna część Portalu nie może być bez zgody Administratora powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie
i w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowaniem, fotokopiowaniem,
nagrywaniem na taśmy, dyskietki, płyty CD/DVD lub przy użyciu innych systemów i środków.
3.
Prawa do nazw handlowych i nazw towarów oraz firm przedsiębiorców podawane w Portalu przysługują ich
właścicielom i mogą być lub są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi.
4.
Nazwa Portalu EMPIRIUM nie może być wykorzystywana w zestawieniu z jakimkolwiek towarem, usługą, osobą lub
wydarzeniem, które nie są prezentowane w nawiązaniu do produktu lub usługi oferowanej przez Portal lub są
używane w zakresie, który mógłby spowodować wprowadzenie w błąd klientów.
5.
Nazwa domeny www.empirium.pl, logotyp oraz koncepcja Portalu jest dobrem chronionym przez prawo i
przysługuje właścicielowi Portalu.
6.
Każdy Użytkownik ma obowiązek korzystać z Portalu w taki sposób, aby nie narażać na szkody renomy Portalu i jego
właściciela. W sprawach związanych z udzieleniem patronatu przez Portal należy zwrócić się do Administratora.

V. Ochrona prywatności
1.
Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Stowarzyszenie Akademia Empirium. Dane osobowe
Użytkowników są przetwarzane w celu świadczenia usług przez Portal, do archiwizacji, a także w celach

marketingowych usług i towarów podmiotów współpracujących z Portalem, a w przypadku wyrażenia odrębnych
zgód – w celach objętych oświadczeniem.
2.
Użytkownicy mają możliwość wglądu do własnych danych osobowych i ich poprawiania. Użytkownik ma prawo
wniesienia w przypadkach określonych prawem pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania
jego danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
3.
Prywatność, ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz inne możliwości zagubienia lub zniszczenia
poufnych informacji są chronione przez Administratora poprzez zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.
4.
EMPIRIUM nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych treści, a także nie ponosi odpowiedzialności za
skutki powstałe w wyniku podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub niepełnych danych. Za zawartość
publikowanych treści odpowiadają wyłącznie Użytkownicy.

VI. Opłaty
1.
Miesięczna stawka za korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Portalu wymienionych w II. 1-9 wynosi 39,00 zł
brutto i jest ustalana przez właściciela Portalu, a jej wysokość odpowiada kosztom ponoszonym dla prawidłowego
funkcjonowania Portalu. Stawka jest płatna przelewem za okres półroczny lub roczny z góry. Przy wniesieniu opłaty
za okres półroczny (39,00 x 6 miesięcy) opłata wynosi 234,00 zł. brutto. Przy wniesieniu opłaty za rok przysługuje
zniżka i w tym wypadku kwota opłaty rocznej wynosi 399,00 zł. brutto.
2.
Wszelkie płatności są przyjmowane za pośrednictwem serwisu Przelewy24.

VII. Odpowiedzialność i reklamacje
1.
Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje nierzetelnego wykonania przez EMPIRIUM usługi w terminie 7 dni od daty
wystąpienia zdarzenia.
2.
Reklamacje należy zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: redakcja@empirium.pl
3.
Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych, licząc od daty otrzymania
reklamacji.

VIII. Postanowienia końcowe
1.
Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu tylko z ważnych powodów. Za ważne powody uważa
się zmianę zakresu funkcjonalności Portalu lub zakresu świadczonych usług.
O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie głównej
Portalu stosownej wiadomości, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie
głównej Portalu przez okres co najmniej 4 dni. Ponadto Użytkownicy zostaną powiadomieni przez Administratora
poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji
zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik posiadający profil, nie akceptuje nowej treści
Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Administratora w ciągu 14 dni od daty poinformowania o
zmianie Regulaminu.

2.
Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych zgodnie z Ustawą
z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr. 133, poz. 833, z późn. zm.) oraz na otrzymywanie
drogą elektroniczną informacji handlowych zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz.U.02.144.1204).
3.
Wszelkie spory wynikające ze stosowania postanowień niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane na drodze
negocjacji, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia będą poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo.
4.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy
prawa.
5.
EMIRIUM zastrzega sobie prawo do niepublikowania materiałów niezamówionych.

