REGULAMIN SERWISU INTERNTOWEGO ORAZ APLIKACJI MÓJTRENER.EDU
– DLA TRENERÓW -

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług
drogą elektroniczną dla Trenerów, za pośrednictwem Serwisu internetowego pod
adresem http://www.mojtrener.edu.pl (dalej jako: ,,Serwis internetowy”, ,,Serwis”)
oraz aplikacji mobilnej MójTrener.edu (dalej jako: ,,Aplikacja mobilna”, ,,Aplikacja” lub
,,MójTrener.edu”).
2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod
adresem: kontakt@mojtrener.edu.pl.
3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę
w witrynie internetowej http://www.mojtrener.edu.pl w sposób umożliwiający jego
pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na
nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się
Usługodawca.
4. W

sprawach

nieuregulowanych

w

niniejszym

Regulaminie

zastosowanie

mają

postanowienia Regulaminu Serwisu i Aplikacji MójTrener.edu (dalej jako ,,Regulamin dla
Użytkowników”), dostępnego na stronie Serwisu oraz w Aplikacji, a w przypadku
sprzeczności

pomiędzy

zapisami

niniejszego

Regulaminu

oraz

Regulaminu

dla

Użytkowników, zastosowanie znajduje niniejszy Regulamin.
5. Usługodawca świadczy na rzecz Trenerów Usługi mają na celu dodanie oraz
udostepnienie Użytkownikom Serwisu oraz Aplikacji materiałów, informacji oraz innych
treści związanych z organizowanymi przez nich poza Serwisem i Aplikacją wydarzeniami
edukacyjnymi, w tym w szczególności kursami, mentoringami, doradztwem, treningami
indywidualny czy coachingami, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz
w Serwisie i Aplikacji.

II. DEFINICJE
Pojęcia zapisane dużą literą mają znaczenia nadane im w Regulaminie dla Użytkowników,
natomiast pojęcia określone poniżej mają następujące znaczenie:
Trener – Użytkownik Serwisu i/lub Aplikacji mobilnej, będący Przedsiębiorcą i podejmujący
czynności gospodarcze lub zawodowe w szczególności jako trener biznesu, coach, mentor,
doradca, pracownik działu HR, czy wykładowca, który zarejestrował się w Serwisie jako Trener
i korzysta z Usług adresowanych dla Trenerów, zgodnie z niniejszym Regulaminem;
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Konto Trenera – utworzony w wyniku rejestracji w Serwisie profil Trenera, będący przydzieloną
danemu Trenerowi częścią Serwisu, za pomocą, której może on korzystać z określonych Usług,
w tym w szczególności dodawać i udostępniać Użytkownikom Serwisu informacje, materiały
i inne treści, zgodnie z niniejszym Regulaminem;
Szkolenie – bezpłatna, czasowa publikacja zestawu informacji, materiałów oraz innych treści
dotyczących określnych przez Trenera wydarzeń edukacyjnych, dodawana i udostępniana
Użytkownikom przez Trenera;
Umowa – umowa zawarta drogą elektroniczną pomiędzy Usługodawcą a Trenerem, obejmująca
świadczenie Usług;
Regulamin/Regulamin dla Trenerów – niniejszy dokument.

III. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG
1.

W ramach Serwisu Usługodawca umożliwia Trenerom, którzy zarejestrowali się
w Serwisie korzystanie z Usług adresowanych do Trenerów, w tym w szczególności
dodawanie i udostępnianie Użytkownikom Szkoleń, a także innych Usług dostępnych
w Serwisie oraz Aplikacji.

2.

Usługi regulowane niniejszym Regulaminem są bezpłatne.

3.

Korzystanie z Serwisu oraz Aplikacji może się odbywać wyłącznie na zasadach
i w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz Regulaminie dla Użytkowników.

4.

Usługodawca może uzgodnić z Trenerem indywidualne zasady świadczenia Usług.

5.

Korzystanie z Usług adresowanych do Trenerów wymaga uprzedniej rejestracji jako
Trener w Serwisie oraz posiadania aktywnego Konta Trenera.

6.

Użytkownik może zarejestrować się (założyć Konto) jako Trener wyłącznie rejestrując się
w Serwisie. Trener, który dokonał rejestracji w Serwisie, może zalogować się do swojego
Konta Trenera również z w ramach Aplikacji, jednak funkcjonalności oraz Usługi dostępne
dla Trenera w ramach Aplikacji mogą różnić się od tych dostępnych w Serwisie.

7.

Usługodawca

umożliwia

Trenerom

korzystanie

za

pośrednictwem

Serwisu

z następujących Usług:
a. dodanie i prowadzenie Konta Trenera w Serwisie,
b. dodawanie i udostępnianie Użytkownikom Szkoleń,
c.
8.

dodawanie i zarządzanie treściami w ramach Szkoleń.

W ramach Aplikacji, Trener po zalogowaniu się do Konta może korzystać z Usługi
i funkcjonalności dostępnych dla Użytkownika i regulowanych Regulaminem dla
Użytkowników.
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9.

Warunki zawierania i rozwiązywania Umów o świadczenie Usług dla Trenera dostępnych
w Serwisie wskazano w niniejszym Regulaminie (w tym głównie z pkt. V), przy czym
Umowa:
a. o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta Trenera
w Serwisie, zawierana jest na czas nieoznaczony, do momentu przesłania
przez Trenera do Usługodawcy żądania usunięcia jego Konta z Serwisu
lub może być rozwiązana w innych przypadkach wskazanych w niniejszym
Regulaminie,
b. o świadczenie Usługi polegającej na dodawaniu i udostępnianiu Szkolenia,
jak również dodawania i zarządzania treściami w ramach Szkolenia,
zawiera jest na czas oznaczony – do momentu usunięcia przez Trenera
Szkolenia lub wybranej treści lub materiałów dodanej przez Trenera
w ramach Szkolenia lub w innych miejscach w Serwisie.

10. Czynności zmierzające do zawarcia Umowy, a w szczególności złożenia Konta w Serwisie
oraz dodania i udostępniania Szkoleń mogą dokonywać jedynie osoby należycie
umocowane do działania w imieniu Trenera.
11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Trenerowi Usługi, bez
podania przyczyny.
12. Trener jest zobowiązany do uzupełnienia danych wskazanych w Koncie, w tym
w szczególności swojego imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz innych treści wskazanych
jako obowiązkowe w Serwisie.
13. Usługodawca zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Trenera o przesłanie dodatkowych
informacji lub dokumentów, w tym w szczególności dokumentów lub informacji
potwierdzających prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej bądź
prowadzenia jej w określonej dziedzinie/branży lub do przesłania ich w innym formacie.
14. Świadczenie dodatkowych Usług, w tym Usług odpłatnych mogą regulować odrębne
regulaminy.
15. Trener wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku zamieszczonego
w ramach Konta lub przekazanego w materiałach, korespondencji lub innych treściach
przekazanych Usługodawcy w związku ze świadczeniem Usług.
16. Trener wyraża zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcę swojego wizerunku
w szczególności poprzez jego publiczne udostępnianie, w celu świadczenia Usług przez
Usługodawcę i dostarczania funkcjonalności Serwisu.
17. Trener powyższej zgody udziela nieodpłatnie.

IV. SZKOLENIA
1.

Usługodawca umożliwia Trenerom posiadającym aktywne Konto dodanie i udostępnianie
wybranym przez Trenera Użytkownikom Szkolenia oraz wszelkie materiały i treści
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prezentowane w ramach Szkoleń. Dodanie oraz udostępnianie Szkolenia możliwe jest
wyłącznie za pośrednictwem Serwisu.
2.

Dodanie Szkolenia w Serwisie wymaga posiadania przez Użytkownika aktywnego Konta
w Serwisie oraz zalogowania się do niego, a następnie wypełnienia interaktywnego
formularza dostępnego wyłącznie w Serwisie, w tym w szczególności jego pól
oznaczonych jako obowiązkowe.

3.

Każdy Trener samodzielnie ustala treść dodawaną w ramach Szkolenia, która jednak
powinna być zgodna ze stanem faktycznym oraz prawnym.

4.

Szczegółowe wymogi dotyczące dodawanych Szkoleń, w tym wymogi techniczne
dotyczące treści, zdjęć i innych elementów Szkolenia wskazane są na stronach
internetowych Serwisu.

5.

Trener chcący udostępnić innym Użytkownikom Szkolenie, generuje indywidualny ciąg
znaków (dalej jako ,,Kod Szkolenia”) z wykorzystaniem infrastruktury Serwisu. Trener
udostępnia poza Serwisem i Aplikacją Kod

Szkolenia wybranym przez

siebie

Użytkownikom Serwisu i/lub Aplikacji, którzy po wpisaniu Kodu Szkolenia w Aplikacji lub
Serwisie uzyskują dostęp do Szkolenia oraz materiałów i treści udostępnianych przez
Trenera w ramach Szkolenia.
6.

Dodatkowo, oprócz podania Kodu Szkolenia w celu uzyskania dostępu do Szkolenia,
Użytkownik musi zostać zaakceptowany przez Trenera. W tym celu Trener po weryfikacji
adresu e-mail Użytkownika, dokonuje jego akceptacji, z wykorzystaniem funkcjonalności
dostępnych w Serwisie. Trener może, korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta,
wyłączyć dodatkową weryfikację, o której mowa w niniejszym podpunkcie.

7.

Zakazane jest umieszczanie oraz prezentowanie przez Trenera w Serwisie, w tym
w szczególności w ramach Konta oraz Szkolenia informacji, które zawierają treści
zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących
czyny nieuczciwej konkurencji. Treści dodawane oraz udostępniane przez Trenera nie
mogą w szczególności:
a.

naruszać godności ludzkiej;

b.

zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub
narodowość;

c.

zawierać treści pornograficznych;

d. ranić przekonań religijnych lub politycznych;
e.

zachęcać do naruszania lub łamania prawa;

f.

zawierać treści naruszających prawa autorskie lub inne prawa własności
intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym
również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw
autorskich lub innych praw własności intelektualnej.
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V. ROZWIĄZANIE UMOWY I ZAWIESZENIE ŚWIADCZONYCH USŁUG
1.

Każda ze stron Umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta w Serwisie może ją
rozwiązać

z

zachowaniem

30-dniowego

okresu

wypowiedzenia.

Oświadczenie

o wypowiedzeniu Umowy należy przesłać za pośrednictwem wiadomości elektronicznej,
na adres e-mail: kontakt@mojtrener.edu.pl. Usługodawca prześle oświadczenie, o którym
mowa w zdaniu poprzednim na podany przez Trenera w Koncie adres e-mail.
2.

Usługodawca ma prawo do zawieszenia świadczenia Usług, jak również rozwiązania
Umowy o świadczenie Usług, ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności
w przypadku powzięcia wątpliwości co do poprawności czy kompletności podanych przez
Trenera danych, niespełnienia wymogów o którym mowa w niniejszym Regulaminie, jak
również w innych przypadkach, w tym w szczególności:
a. powzięcia przez Usługodawcę podejrzenia, że Trener narusza Regulamin,
przepisy obowiązującego prawa, zasady dobrych obyczajów lub zasad
współżycia społecznego,
b. powzięcia przez Usługodawcę podejrzenia o nieprawdziwości oświadczeń
złożonych przez Trenera, a do których złożenia jest on zobowiązany na
podstawie postanowień Regulaminu (w tym informacji wskazanych jako
obowiązkowe w Serwisie),
c.

gdy działania lub zaniechania Trenera wpływają negatywnie na dobre imię
Usługodawcy lub w inny sposób szkodzą Usługodawcy,

d. w przypadku otrzymania przez Usługodawcę skargi na działalność danego
Trenera

lub

w

innym

przypadku

powzięcia

wątpliwości

przez

Usługodawcę co do zgodności ze specyfiką Serwisu lub Aplikacji.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1.

Wyłącznym

źródłem

zobowiązań

Usługodawcy

jest

niniejszy

Regulamin

oraz

bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
2.

Za stosowanie i wywiązywanie się Trenera z jakichkolwiek obowiązków wynikających ze
świadczonych przez niego usług czy czynności, jak również innych zobowiązań
wynikających z informacji i oświadczeń Trenera, złożonych z wykorzystaniem Serwisu
internetowego i/lub Aplikacji lub w związku z korzystaniem ze świadczonych w nich
Usług, jak również za sposób jej wykonania bądź też niewykonanie przez Trenera
obowiązku, odpowiedzialność ponosi wyłącznie Trener.

3.

Trener ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane naruszeniem
postanowień Regulaminu, przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz dobrych
obyczajów.
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4.

Usługodawcy przysługuje prawo obciążenia Trenera ewentualnymi kosztami postępowań
sądowych

i

innych

sankcji,

które

Usługodawca

poniósł

wskutek

niezgodnej

z Regulaminem, prawem lub dobrymi obyczajami działalności Trenera.
5.

Trener ponosi wyłączną odpowiedzialność za poprawność oraz legalność prowadzonej
przez niego działalności, kwalifikację oraz rzetelność pracowników, współpracowników
i innych osób realizujących usługi w jego imieniu czy na jego rachunek.

6.

Za treść dostępną w Koncie Trenera oraz Szkolenia jak również inne treści dodane
i

prezentowane

przez

Trenera

w

jakimkolwiek

miejscu

w

Serwisie,

wyłączną

odpowiedzialność ponosi ten podmiot.
7.

Odpowiedzialność Usługodawcy względem Trenera zostaje wyłączona w granicach
dopuszczalnych przez obowiązujące prawo i zostaje ograniczona do wysokości 100 (sto)
złotych.

8.

Trener zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek
roszczeniami w stosunku do Usługodawcy, w tym w szczególności z tytułu naruszenia ich
praw przez treści dodawane i udostępnianie przez Trenera w Serwisie, w tym
w szczególności w ramach Konta Trenera lub w Szkoleniu, jak również z tytułu
niewykonania

lub

nienależytego

wykonania

jakiekolwiek

usługi

przez

Trenera,

odpowiednio, wstąpi do sprawy w miejsce Usługodawcy, przystąpi do sprawy jako
interwenient uboczny lub na pierwsze wezwanie Usługodawcy dokona zwrotu wszystkich
poniesionych przez niego z tego tytułu kosztów.

VII. POUFNOŚĆ
Trener zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy treści Umowy i informacji uzyskanych
o Usługodawcy i prowadzonej przez niego działalności w związku zawartą Umową, także po
jej zakończeniu. Z obowiązku tego zwalnia Trenera jedynie pisemna zgoda Usługodawcy,
żądanie ujawnienia informacji pochodzące od uprawnionych do tego władz i organów
administracji rządowej lub samorządowej oraz wcześniejsze opublikowanie informacji
w mediach przez Usługodawcę lub podmioty przez niego upoważnione.

VIII. REKLAMACJE
Trener ma prawo zgłaszać reklamacje co do niewykonania lub nienależytego wykonania
Usług Serwisu, w trybie i na zasadach przewidzianych w Regulaminie dla Użytkowników.
W tym samym trybie nastąpi również rozpatrzenie ich przez Usługodawcę.
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IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Regulamin jest dostępny w języku polskim.

2.

Powielanie, publikowanie lub rozpowszechnianie niniejszego Regulaminu lub jego części
bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.

3.

Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie
niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie
niniejszego Regulaminu będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze
względu na siedzibę Usługodawcy.

4.

Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie
z dniem jego opublikowania na stronach internetowych Serwisu lub w ramach Aplikacji.

5.

Trener zobowiązany jest na bieżąco kontrolować zmiany Regulaminu i zapoznawać się
z nimi. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu w terminie 14 dni od dnia ich
opublikowania należy poinformować o tym fakcie Usługodawcę w wiadomości mailowej
na adres: kontakt@mojtrener.edu.pl.

6.

W przypadku, gdy nie nastąpi sytuacja określona w ppkt. 5 powyżej uznaje się, że Trener
zaakceptował nowy Regulamin w całości.

7.

Odmowa akceptacji zmian Regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem Umowy
w zakresie prowadzenia Konta w Serwisie i Aplikacji z zachowaniem 14-dniowego terminu
wypowiedzenia. Termin ten liczony jest od momentu otrzymania przez Usługodawcę
oświadczenia Trenera o braku akceptacji Regulaminu.
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