Regulamin usługi homecloud E-Learning

§1 Postanowienia ogólne.
1.Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) reguluje zasady świadczenia usługi homecloud E-Learning
(zwanej dalej: Usługą homecloud E-Learning) przez home.pl Spółkę Akcyjną z siedzibą w Szczecinie pod
adresem ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000431335, REGON 811158242, NIP 8522103252, (zwaną dalej: home.pl).
2.Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: https://homecloud.pl.
§2 Definicje
Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
a) Usługa homecloud E-Learning (dalej zwana Usługą)– usługa świadczona drogą elektroniczną przez home.pl
na rzecz Klienta, polegająca na udostępnieniu Klientowi Platformy Edukacyjnej wraz z przestrzenią dyskową na
serwerze wirtualnym, której wielkość została określona w cenniku usługi, dostępna za pośrednictwem sieci
Internet ; parametry Usługi określa Specyfikacja Usługi homecloud E-Learning, dostępna na stronie
internetowej: http://homecloud.pl; Usługa obejmuje również – na życzenie Klienta - Podstawowe Prace
Konfiguracyjne.
b) Platforma Edukacyjna – e-learningowa platforma internetowa, dostępna za pośrednictwem sieci Internet,
mająca na celu wsparcie personelu pedagogicznego, uczniów i ich rodziców/opiekunów w organizacji
czynności edukacyjnych w zakresie kształcenia szkolnego. Opis możliwych zastosowań, funkcjonalności oraz
innych parametrów Platformy Edukacyjnej zawiera Specyfikacja Usługi homecloud E-learning, dostępna na
stronie internetowej: http://homecloud.pl.
c) Podstawowe Prace Konfiguracyjne – czynności o charakterze technicznym, świadczone przez home.pl za
pośrednictwem sieci Internet (zdalnie) na rzecz Klienta korzystającego z Usługi, polegające na udzieleniu
wsparcia technicznego w zakresie konfiguracji podstawowych ustawień Usługi: wgrania uczestników i nadania
uprawnień administracyjnych wskazanemu użytkownikowi. Podstawowe Prace Konfiguracyjne są
wykonywane na życzenie Klienta, po uzgodnieniu sposobu i terminu dostępu konsultantów home.pl do Usługi
i lub urządzeń Klienta. Klient przyjmuje do wiadomości, że dla wykonania przez home.pl Podstawowych Prac

Konfiguracyjnych (1) może być konieczne posiadanie przez Klienta dodatkowego oprogramowania do pracy
zdalnej. oprogramowanie takie nie jest dostarczane wraz z Usługą; (2) jest konieczna współpraca Klienta, w
szczególności w zakresie udzielenia informacji niezbędnych do konfiguracji Usługi, udostępnienia urządzeń,
stworzenia i zapisania niezbędnych loginów i haseł.
§ 3 Zasady korzystania z Usługi homecloud E-Learning.
1. Warunkiem koniecznym do skorzystania z Usługi homecloud E-Learning jest:
a) zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu, oraz
b) zaakceptowanie postanowień Regulaminu świadczenia usług homecloud.pl, dostępnego na stronie
internetowej pod adresem: https://homecloud.pl, oraz
c) uiszczenie opłat z tytułu Usługi homecloud E-Learning; opłaty z tytułu Usługi określa Cennik dostępny na
stronie internetowej https://homecloud.pl.

2. Do należytego korzystania z Usługi niezbędne jest wykonanie przez Klienta szeregu czynności
konfiguracyjnych, w tym miedzy innymi utworzenie skrzynek pocztowych dla uczestników, i, stworzenie i
zapisanie niezbędnych loginów i haseł.
§4. Dane osobowe:
Usługa platformy edukacyjnej zapewnia możliwość przetwarzania przez Klienta danych, w tym danych
osobowych stanowiących informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
Wszelkie dane, w tym dane osobowe zapisywane, przechowywane i grupowane są przez Klienta, w jego imieniu,
na jego rzecz i jego odpowiedzialność; home.pl nie jest administratorem danych osobowych, które Klient
zapisuje i przechowuje w ramach Usługi poczty.

§ 5 Rozwiązanie umowy o świadczenie przez home.pl Usługi homecloud E-Learning.

1. Umowa o świadczenie Usługi zawierana jest pomiędzy home.pl a Klientem na czas oznaczony obejmujący
Okres Abonamentowy wybrany przez klienta podczas nabywania Usługi.

2. Umowa o świadczenie Usługi może być rozwiązana przed upływem Okresu Abonamentowego, wskazanego
w pkt 1, na zasadach określonych w Regulaminie świadczenia usług homecloud.pl, dostępnym na stronie
internetowej: https://homecloud.pl.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują zapisy Regulaminu świadczenia usług
homecloud.pl, dostępnego na stronie internetowej: https://homecloud.pl.

2. home.pl zastrzega sobie możliwość zmiany Specyfikacji Usługi poprzez zmianę parametrów Usługi
(rozszerzanie i ograniczanie, dopisywanie nowych). Zmiana taka nie stanowi zmiany Regulaminu w rozumieniu
przepisów prawa oraz w rozumieniu Regulaminu sieci home.pl. Zmiana taka nie wpływa na korzystanie z Usługi
poczty na podstawie umów zawartych przed jej wprowadzeniem.

3. home.pl zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, jak również zastąpienia Regulaminu nowym. Zmiana
Regulaminu lub nowy Regulamin są wprowadzane przy zastosowaniu postanowień Regulaminu świadczenia
usług homecloud.pl dotyczących zmian/ wprowadzania nowego regulaminu świadczenia usług homecloud.pl.

4. Regulamin w niniejszej wersji wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej:
https://homecloud.pl.i ma zastosowanie wyłącznie do umów zawieranych lub przedłużanych (odnawianych)
po dniu jego wejścia w życie.

