REGULAMIN PLATFORMY INTERNETOWEJ DLA NAUCZYCIELI
pod nazwą: zmalujmyrazem.pl
I. DEFINICJE
Określenia pisane dużą literą mają następujące znaczenie:
1) Serwis – oznacza serwis internetowy (platformę internetową adresowaną do nauczycieli,
pracowników oświatowych i studentów kierunków pedagogicznych), znajdujący się pod
adresem URL: https://www.zmalujmyrazem.pl.
2) Uczestnik – oznacza osobę zarejestrowaną w Serwisie przy pomocy Ankiety
Rejestracyjnej, uprawnioną do korzystania z funkcjonalności Serwisu, która zapoznała się
z Regulaminem i zaakceptowała jego treść oraz zobowiązała się go przestrzegać, a także
wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez ADO;
3) Patron Serwisu – Administrator Danych Osobowych Uczestników, przetwarzanych w
ramach Serwisu. Oznacza spółkę pod firmą: BIC POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
pod adresem: Aleja Niepodległości 69, 02-626 Warszawa, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037071,
będącą właścicielem marki BIC® Kids (dalej też: „ADO”);
4) Ankieta Rejestracyjna – oznacza formularz (kwestionariusz) elektroniczny,
udostępniony drogą elektroniczną, umożliwiający zebranie danych o Uczestniku, za
pomocą którego Uczestnik, spełniający warunki uczestnictwa określone w Regulaminie,
zgłasza chęć (wyraża wolę) przystąpienia i korzystania z Serwisu;
5) Administrator Serwisu – oznacza Beatę Kolterman, prowadzącą działalność
gospodarczą pod nazwą: Kolterman Media Communications z siedzibą w Warszawie pod
adresem: ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa, posiadającą numer NIP 1130354429 oraz
numer
REGON
015900746
(strona
internetowa
Administratora
Serwisu:
https://www.kolterman.pl), przetwarzającą dane osobowe powierzone przez ADO na
podstawie Umowy Powierzenia przetwarzania danych osobowych Uczestników;
6) Konto lub zamiennie Profil Rejestracyjny – oznacza indywidulane konto Uczestnika
założone przez niego w Serwisie w wyniku przeprowadzenia rejestracji, które umożliwia
Uczestnikowi korzystanie z funkcjonalności Serwisu, w tym pobieranie Materiałów i
korzystanie z Narzędzi, oraz służy do zarządzania przez Uczestnika jego danymi
osobowymi zgromadzonymi w Serwisie, w tym do aktualizowania tych danych oraz do
komunikowania się przez Administratora Serwisu z Uczestnikiem;
7) Materiały – oznaczają materiały edukacyjne (tekstowe, graficzne oraz multimedialne)
opracowywane przez Administratora Serwisu lub na jego zlecenie i publikowane na łamach
Serwisu, w formie do zapoznania się przez Uczestników w trybie on-line, do wydruku lub
do pobrania;

8) Narzędzia – oznaczają narzędzia oferowane przez Serwis (generatory arkuszy) i służące
Uczestnikom do tworzenia własnych materiałów edukacyjnych;
9) Regulamin – oznacza niniejszy regulamin, który określa warunki i zasady korzystania z
Serwisu.

II. Postanowienia ogólne
1. Serwis jest ogólnopolską internetową platformą przeznaczoną dla nauczycieli,
pracowników oświatowych i studentów kierunków pedagogicznych, za pomocą której –
przy użyciu witryny internetowej pod adresem URL: https://www.zmalujmyrazem.pl –
mają oni możliwość korzystania z Materiałów i Narzędzi.
2. Celem działania Serwisu jest niesienie nauczycielom, pracownikom oświatowym i
studentom kierunków pedagogicznych pomocy przy przygotowaniu i organizacji
codziennych zajęć szkolnych oraz inspirowanie ich do tworzenia i publikowania własnych
treści w Serwisie. Celem Serwisu jest udostępnianie Materiałów oraz Narzędzi, które
ułatwią nauczycielom, pracownikom oświatowym i studentom kierunków pedagogicznych
tworzenie własnych, zindywidualizowanych materiałów edukacyjnych.
3. Administrator Serwisu przy tworzeniu Materiałów i Narzędzi dostępnych w Serwisie
współpracuje z doświadczonymi nauczycielami, doradcami metodycznymi i nauczycielami
konsultantami, którzy w ten sposób dzielą się z innymi pedagogami swoją pasją i
wieloletnim doświadczeniem zawodowym.
4. Serwis ściśle przestrzega obowiązującego w Polsce prawa, w szczególności w zakresie
ochrony danych osobowych Uczestników, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych, 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 – w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną – zgodnie z ustawą z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Materiały dostępne w Serwisie są
zgodne z Podstawą programową kształcenia ogólnego dla przedszkoli i szkół podstawowych
zatwierdzoną przez Ministra Edukacji i Nauki, z zastrzeżeniem postanowień pkt 5 poniżej.
5. Administrator Serwisu zastrzega, że:
1) część Materiałów dostępnych w Serwisie w zakładce „Świetlica” nie jest objęta
zakresem obowiązywania Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla przedszkoli i szkół

podstawowych;
2) przedstawione w Serwisie treści oraz poglądy edukacyjne i wychowawcze nie są
zbiorem oficjalnych nakazów i zaleceń, a jedynie wyrazem osobistych przekonań osób
tworzących Serwis – i tylko w taki sposób powinny być interpretowane przez
Uczestników.
6. Uczestnictwo w Serwisie jest bezpłatne, całkowicie dobrowolne i po stronie Uczestników
nie wiążą się z nim żadne zobowiązania poza obowiązkiem przestrzegania niniejszego
Regulaminu.
7. Przystępując do Serwisu Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać postanowień niniejszego
Regulaminu.

8. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że treść Materiałów objęta jest ochroną przewidzianą
przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), a podmiotami uprawnionymi z tego tytułu
są wyłącznie Administrator Serwisu oraz Patron Serwisu.

III. Zawartość Serwisu
1. Materiały zamieszczane w Serwisie to kreatywne materiały dydaktyczne do wykorzystania
na zajęciach prowadzonych w przedszkolu i zerówce, a także w klasach I – III szkoły
podstawowej oraz w świetlicy.
2. Materiały dostępne w Serwisie mają przede wszystkim postać plików w formacie .pdf, a
ponadto plików audio, video, gier interaktywnych, plików graficznych i artykułów.
Uczestnicy mogą pobierać pliki ze strony Serwisu i we własnym zakresie je wydrukować
(pliki graficzne) lub zapisać na dysku swojego komputera.
3. Narzędzia mają m.in. postać generatorów arkuszy o różnorodnych funkcjonalnościach.
2. Każdy Uczestnik zarejestrowany w Serwisie po zalogowaniu się do Serwisu może
bezpłatnie pobierać następujące Materiały:
 atrakcyjne karty pracy (w formacie pdf, systematycznie uzupełniane i aktualizowane);
 propozycje angażujących zabaw integracyjnych dla dzieci;
 zadania oraz gry matematyczne, ortograficzne i plastyczne;
 pomysły na konkursy oraz zajęcia grupowe;
 inne propozycje edukacyjne.
3. W Serwisie znajdują się także następujące Materiały do bezpłatnego zapoznania się przez
każdego zarejestrowanego i zalogowanego Uczestnika:
 artykuły i porady ekspertów, głównie z zakresu małej motoryki;
 informacje o najnowszych wydarzeniach i trendach w edukacji;
 informacje o warsztatach i szkoleniach;
 przegląd najbardziej
piśmienniczych.
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4. Przez korzystanie z Serwisu należy rozumieć dostęp do Materiałów publikowanych w
Serwisie oraz ich pobieranie, zapisywanie na swój dysk, drukowanie, kopiowanie
wydruków i wykorzystywanie ich do celów edukacyjnych oraz na własny osobisty użytek.
Materiały te mogą być zapisywane na dysku i/lub drukowane. Wydruki mogą być
powielane w dowolnej liczbie, z tym zastrzeżeniem, że zabronione jest usuwanie informacji
o źródle ich pochodzenia. Materiały mogą być przekazywane uczniom lub wychowankom
oraz wykorzystywane na zajęciach z dziećmi.
5. Narzędzia działające w ramach Serwisu umożliwiają tworzenie przez Uczestników
własnych materiałów.

IV. Warunki prawne korzystania z Serwisu
1. Z zastrzeżeniem postanowień poniższych, do Serwisu może przystąpić każda pełnoletnia
osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, wykonująca zawód

nauczyciela lub pracownika oświatowego albo będąca studentem kierunku
pedagogicznego, zamieszkująca na terytoriom Rzeczypospolitej Polskiej i będąca
obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, która zapozna się z Regulaminem, zaakceptuje jego
treść, prawidłowo wypełni i prześle do Administratora Serwisu Ankietę Rejestracyjną oraz
złoży w przepisanej formie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jej danych
osobowych.
2. Poprzez wypełnienie i przesłanie Ankiety Rejestracyjnej do Administratora Serwisu
Uczestnik potwierdza, że spełnia warunki określone w Regulaminie.
3. Osoba, która nie akceptuje postanowień Regulaminu, nie powinna dokonywać rejestracji
w Serwisie.

V. Warunki techniczne Korzystania z Serwisu
1. W celu zarejestrowania się i prawidłowego uczestnictwa w Serwisie Uczestnicy
zobowiązani są we własnym zakresie zapewnić sobie połączenie z siecią Internet oraz
przeglądarkę MS Edge lub nowszej albo kompatybilną z nią przeglądarkę alternatywną,
np. Chrome v95, Firefox 93 lub nowsze wersje tych przeglądarek. Niespełnienie
powyższych warunków technicznych może skutkować niemożnością korzystania z Serwisu.
2. Administrator Serwisu zastrzega, że w przypadku niektórych funkcjonalności
realizowanych w ramach Serwisu konieczna może być aktywacja w przeglądarce obsługi
protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, oraz cookies.
3. Do korzystania z Serwisu i pełnego wykorzystania jego zasobów niezbędne są także
standardowe urządzenia wraz z zainstalowanym oprogramowaniem umożliwiającym
pobieranie i odczytywanie plików zapisanych w formacie .pdf (zalecany jest program
Adobe Reader, pobrany bezpośrednio ze strony producenta).
4. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w użytkowaniu
Serwisu, wynikające z braku zainstalowanych programów i aktualizacji, z niedostatecznie
szybkiego łącza internetowego i innych problemów technicznych występujących po stronie
Uczestnika.

VI. Rejestracja w Serwisie
1. Warunkiem uczestnictwa w Serwisie jest rejestracja Uczestnika w sposób określony w
niniejszym Regulaminie.
2. Rejestracja jest bezpłatna i pozwala na korzystanie z Serwisu w pełnym zakresie.
3. Uczestnikowi przysługuje prawo wyłącznie jednokrotnej rejestracji w Serwisie.
4. Rejestracja następuje poprzez poprawne wypełnienie i skuteczne wysłanie Ankiety
Rejestracyjnej oraz weryfikację przez Uczestnika podanego adresu email poprzez kliknięcie
w link potwierdzający, wysłany na adres email podany przy Rejestracji.
Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do anulowania rejestracji oraz usunięcia
wszystkich danych Uczestnika, w przypadku gdy adres email podany przy rejestracji nie
zostanie zweryfikowany w ciągu 30 dni.
5. Przed rozpoczęciem wypełniania Ankiety Rejestracyjnej Uczestnik obowiązany jest
uważnie zapoznać się z postanowieniami Regulaminu. W trakcie wypełniania Ankiety

Rejestracyjnej Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść
poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na stronie rejestracyjnej.
6. Rejestracja w Panelu jest inicjowana przez Uczestnika, który podaje w tym celu adres
swojej poczty elektronicznej e-mail. Na podany przez Uczestnika adres, po wypełnieniu i
zaakceptowaniu treści Regulaminu i Ankiety Rejestracyjnej, Administrator Serwisu wysyła
e-mail potwierdzający zarejestrowanie konta w serwisie.
7. Rejestracja uznana jest za pomyślnie zakończoną po potwierdzeniu adresu mailowego
klikając w link.
8. Uczestnik uzyskuje dostęp do Konta za pomocą swojego adresu poczty elektronicznej email oraz hasła dostępu, które podał przy rejestracji konta w Serwisie.
9. Uczestnik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej żadnego z haseł
dostępu do Konta i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek
jego ujawnienia osobom niepowołanym.
10. Uczestnik zobowiązany jest dokonać zmiany (uaktualnienia) danych zawartych w Profilu
Rejestracyjnym w każdym przypadku, gdy dane tam zawarte są nieaktualne. Zmiany
danych Uczestnik dokonuje samodzielnie za pośrednictwem jego osobistego Konta.
Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione
przez Uczestnika w przypadku niedokonania zmiany danych zawartych w Profilu.
11. Administratorowi Serwisu przysługuje prawo weryfikacji (sprawdzenia) prawdziwości
danych Uczestnika zamieszczonych w Ankiecie Rejestracyjnej. W przypadku stwierdzenia
przez Administratora Serwisu, że Uczestnik podał informacje niezgodne z prawdą,
Administrator Serwisu ma prawo do natychmiastowego zablokowania uczestnictwa
danego Uczestnika w Serwisie.
12. Administrator Serwisu zastrzega prawo do weryfikacji Kont, co do których istnieje
podejrzenie, że mogą należeć do tego samego Uczestnika. W razie uzasadnionego
podejrzenia, że Konta nie spełniają warunków określonych w Regulaminie (jeden
Uczestnik posiada więcej niż jedno Konto), Administratorowi Serwisu przysługuje prawo
usunięcia takich Kont.

VII.

Zablokowanie dostępu do Serwisu

1. Administrator Serwisu zastrzega prawo do zablokowania Uczestnikowi dostępu do Serwisu
w przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, w szczególności w
przypadku wystąpienia następujących naruszeń po stronie Uczestnika:
1) w przypadku podania przez Uczestnika w Ankiecie Rejestracyjnej informacji
niezgodnych z prawdą;
2) w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Uczestnik posiada więcej niż jedno Konto
w Serwisie;
3) w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia warunków korzystania z Serwisu;
4) w razie uzasadnionego podejrzenia, że Uczestnik podejmuje działania, o których mowa
w pkt VIII Regulaminu oraz w pkt XII Regulaminu (Działania zabronione).
2. Uczestnik zostanie powiadomiony o zablokowaniu dostępu do Serwisu za pośrednictwem
poczty elektronicznej e-mail, z podaniem przyczyny blokady.

3. Od decyzji Administratora Serwisu, o której mowa w pkt 2) powyżej, Uczestnik może się
odwołać w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty zablokowania Konta, za pomocą
wiadomości e-mail wysłanej na adres: kontakt@zmalujmyrazem.pl. Odwołanie powinno
zawierać zwięzłe uzasadnienie.
4. O sposobie rozpatrzenia odwołania Administrator Serwisu poinformuje odwołującego się
w terminie 14 (czternastu) dni od momentu wpłynięcia odwołania, przesyłając mu decyzję
wraz z uzasadnieniem. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania, Administrator
Serwisu niezwłocznie odblokuje Uczestnikowi dostęp do Serwisu.
5. Zablokowanie dostępu do Serwisu skutkuje usunięciem zablokowanego Konta przez
Administratora Serwisu, po wyczerpaniu procedury odwoławczej, o której mowa w pkt 3)
powyżej. Uczestnik, któremu zablokowano dostęp do Serwisu, może zostać dopuszczony
do korzystania z Serwisu w wyniku ponownej rejestracji dokonanej zgodnie z
Regulaminem, nie wcześniej niż po upływie 6 (sześciu) miesięcy od dnia zablokowania
dostępu do Serwisu.
6. Administrator Serwisu zastrzega możliwość usunięcia dostępu do Serwisu Uczestnikowi,
który przez okres 12 (dwunastu) miesięcy nie zalogował się ani razu do Serwisu.

VIII. Działania zabronione
Zabrania się:
1) używania zautomatyzowanych mechanizmów pobierania Materiałów z Serwisu;
2) wykorzystywania Materiałów i Narzędzi do celów własnych, innych niż wykonywanie
zawodu nauczyciela lub pracownika oświatowego oraz niezwiązanych z przygotowaniem
się studentów do zajęć na kierunkach pedagogicznych, w szczególności w zakresie
prowadzonej działalności zarobkowej, innej niż wykonywanie zawodu nauczyciela lub
pracownika oświatowego albo jakiejkolwiek innej działalności innej niż wykonywanie
zawodu nauczyciela lub pracownika oświatowego albo przygotowywaniem się do zajęć
przez studentów kierunków pedagogicznych, w tym również naukowej, bez uzyskania
uprzedniej pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Administratora Serwisu lub Patrona
Serwisu;
3) udostępniania odpłatnie (w szczególności sprzedaży) Materiałów i Narzędzi jakimkolwiek
osobom trzecim;
4) podejmowania innych czynności, które zagrażałaby interesom Administratora Serwisu lub
Patrona Serwisu lub naruszałyby bezpośrednio lub pośrednio prawa Administratora
Serwisu lub prawa Patrona Serwisu.

IX. Rezygnacja z uczestnictwa
1. Uczestnik ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w Serwisie w każdym czasie, bez
podawania przyczyn. Informację w tej sprawie Uczestnik przekazuje Administratorowi
Serwisu pocztą elektroniczną e-mail na następujący adres mailowy Administratora
Serwisu: kontakt@zmalujmyrazem.pl w tytule lub w treści wiadomości wpisując adnotację
o treści: „rezygnacja z uczestnictwa w Serwisie zmalujmyrazem.pl”.
2. Uczestnikowi, który zrezygnował z uczestnictwa, przysługuje prawo ponownego
zarejestrowania się w Serwisie po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.

3. Rezygnacja z uczestnictwa w Serwisie oznacza usunięcie Konta.
4. Usunięcie Konta jest jednoznaczne z usunięciem jego historii i usunięciem wszystkich
danych Uczestnika.

X. Poufność i ochrona danych osobowych
1. Administrator Serwisu zobowiązuje się bezwzględnie przestrzegać prywatności
Uczestników oraz zachować poufność wszystkich przekazanych mu przez Uczestników
danych osobowych. Te same zobowiązania obciążają ADO.
2. Dane osobowe Uczestników są przechowywane na serwerze zlokalizowanym na terenie
Unii Europejskiej, zabezpieczonym przed dostępem osób niepowołanych i tylko
upoważnione przez Administratora Serwisu osoby mają do nich dostęp.
3. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia
Uczestnikom korzystania z Serwisu, w celu kontaktu w sprawie korzystania z Serwisu oraz
w celu weryfikacji poprawności podanych przez Uczestników danych osobowych.
4. Administrator Serwisu zastrzega możliwość przesyłania na podany przez Uczestnika adres
jego poczty elektronicznej e-mail powiadomień o nowościach prezentowanych w Serwisie
(np. zaproszenia na webinary lub nowe materiały) oraz możliwość przesyłania ofert
marketingowych (tylko od Patrona Serwisu).
5. Wypełniając Ankietę Rejestracyjną Uczestnik podaje następujące dane osobowe: imię i
nazwisko, adres poczty elektronicznej e-mail, numer telefonu (opcjonalnie) oraz
informacje dotyczące szkoły, w której obecnie pracuje lub studiuje (nazwa szkoły lub innej
placówki edukacyjnej, w której pracuje lub studiuje, miasto, kod pocztowy, klasy, w
których uczy, ilość uczniów pod opieką).
6. Dane Uczestników, o ile stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów Ustawy i w
rozumieniu przepisów RODO, są przekazywane Administratorowi Serwisu oraz ADO
wyłącznie w celu określonym w Regulaminie i podlegają ochronie przewidzianej Ustawą i
RODO. Administrator Serwisu oraz ADO zbierają i przetwarzają dane osobowe
Uczestników wyłącznie w celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu i w tym ostatnim
zakresie Administrator Serwisu oraz ADO mogą przetwarzać dane osobowe w celu
weryfikacji spełniania warunków uczestnictwa w Serwisie, z zastrzeżeniem postanowień
pkt 4 powyżej.
7. Administratorem danych osobowych jest ADO. Administrator Serwisu przetwarza dane
osobowe Uczestników na podstawie umowy przetwarzania zawartej z ADO w sposób
zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Ustawą i zgodnie
z RODO. ADO powierza Administratorowi Serwisu przetwarzanie danych osobowych
wskazanych w pkt 5) powyżej, wyłącznie w celu umożliwienia Uczestnikom korzystania z
Serwisu, w celu kontaktu w sprawie korzystania z Serwisu oraz w celu weryfikacji
poprawności podanych przez Uczestników danych osobowych. Dane osobowe
Uczestników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne
i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami
określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie
osoby posiadające upoważnienia nadane przez Administratora Serwisu.
8. Administrator Serwisu stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
danych osobowych Uczestników odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych

ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem
przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
9. Uczestnik przez rejestrację w Serwisie jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych w celu określonym w Regulaminie. Podanie danych osobowych
jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia korzystanie z Serwisu.
10. Uczestnicy mają prawo do:
1) wglądu w swoje dane osobowe (prawo dostępu do tych danych);
2) uzyskania informacji, przez kogo i jak są przetwarzane ich dane osobowe;
3) uzyskania kopii danych;
4) jeśli dane są nieprawidłowe – prawo żądania niezwłocznego ich sprostowania, a jeśli
dane są niekompletne – prawo żądania ich uzupełnienia;
5) żądania usunięcia danych (za wyjątkiem sytuacji, gdy Administrator Serwisu lub ADO
przetwarzają dane w celu realizacji obowiązku prawnego, wykonania umowy lub
dochodzenia swoich praw);
6) żądania zaprzestania
przechowywania;
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7) żądanie otrzymania danych, które Uczestnik przekazał rejestrując się w Serwisie;
8) zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Prawa powyższe Uczestnicy mogą wykonywać np. przesyłając taką informację na
następujący adres e-mail Administratora Serwisu: kontakt@zmalujmyrazem.pl.
11. Dane osobowe Uczestników zostaną usunięte przez Administratora Serwisu niezwłocznie
po dokonaniu przez Administratora Serwisu zablokowania Uczestnikowi dostępu do
Serwisu oraz po rezygnacji Uczestnika z korzystania z Serwisu.
12. Administrator Serwisu będzie przekazywał osobom trzecim (swoim partnerom) podawane
przez Uczestników informacje wyłącznie w formie zanonimizowanych zestawień
statystycznych, bez podawania jakichkolwiek informacji identyfikujących poszczególnych
Uczestników.
13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym punkcie X. Regulaminu zastosowanie mają
postanowienia dokumentu pt.: Polityka ochrony danych osobowych uczestników
Edukacyjnej Platformy Internetowej dla Nauczycieli pod nazwą zmalujmyrazem.pl,
dostępnego na stronie internetowej pod adresem: https://www.zmalujmyrazem.pl.

XI. Czas trwania Serwisu
Serwis działania bezterminowo, z tym jednak zastrzeżeniem, że Administrator Serwisu w
każdym czasie może podjąć decyzję o zakończeniu działalności Serwisu, informując o tym
Uczestników z co najmniej 60-dniowym uprzedzeniem. Informacja o zamiarze zakończenia
działania Serwisu przekazywana jest Uczestnikom w sposób określony w Regulaminie, tj. na
stronie internetowej Serwisu.

XII. Prawa do pobranych Materiałów
1. Prawa autorskie do Narzędzi i Materiałów udostępnianych w Serwisie należą do
Administratora Serwisu, do poszczególnych twórców tych Materiałów i Narzędzi albo do
Patrona Serwisu.
2. Zabrania się publikowania i rozpowszechniania na jakichkolwiek innych stronach
internetowych, bez uprzedniej zgody Administratora Serwisu, wyrażonej w formie
pisemnej, pod rygorem nieważności Materiałów pobranych z Serwisu oraz materiałów
utworzonych za pomocą Narzędzi udostępnianych w Serwisie.
3. Zakaz, o którym mowa w pkt 2 powyżej, dotyczy także stron internetowych będących w
posiadaniu szkół, przedszkoli i innych placówek edukacyjnych i oświatowych.
4. Zabrania się publicznego udostępniania Materiałów w serwisach służących
przechowywaniu, udostępnianiu i wymianie plików. Zakaz, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym, dotyczy także materiałów utworzonych za pomocą Narzędzi
udostępnianych w Serwisie.
5. Zabrania się odsprzedawania osobom trzecim zarówno Materiałów pobranych z Serwisu,
jak i materiałów utworzonych za pomocą Narzędzi dostępnych w Serwisie, a także
wykorzystywania ich do jakichkolwiek celów komercyjnych.
6. Modyfikowanie treści Materiałów pobranych z Serwisu (w tym kopiowanie ich części,
usuwanie wybranych elementów graficznych lub tekstowych oraz łączenie ich z innymi
elementami graficznymi lub tekstowymi) jest dozwolone wyłącznie w przypadku używania
Materiałów do celów edukacyjnych i niekomercyjnych i wyłącznie do użytku osobistego
(obejmuje to również nauczycieli wykorzystujących materiały w klasie). Zabrania się
publicznego rozpowszechniania tak zmodyfikowanych materiałów.
7. W przypadku uzyskania zgody od Administratora Serwisu na rozpowszechnianie
Materiałów w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej, Materiały muszą być
pozostawione w niezmienionej formie, w szczególności zabronione jest usuwanie z nich
informacji o źródle ich pochodzenia.
8. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów utworzonych przez Uczestników
za pomocą Narzędzi dostępnych w Serwisie. Prawa autorskie Serwisu dotyczą w tym
przypadku jedynie oferowanego Narzędzia, nie dotyczą natomiast utworzonych za jego
pomocą materiałów. Za wszelkie błędy w treści jak i ewentualne naruszenia praw
autorskich przez Uczestnika tychże Narzędzi wyłączną odpowiedzialność ponosi sam
Uczestnik, który jest twórcą danego materiału.
9. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1 – 8 powyżej, dotyczą wszystkich Uczestników i nie
mają ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

XIII. Uwagi i reklamacje
Wszelkie uwagi oraz reklamacje co do działania Serwisu należy kierować drogą elektroniczną
na
następujący
adres
poczty
elektronicznej
e-mail
administratora
Serwisu:
kontakt@zmalujmyrazem.pl lub pisemnie na następujący adres korespondencyjny
Administratora Serwisu: Kolterman Media Communications, ul. Ratuszowa 11, 03-450
Warszawa, z dopiskiem: Serwis zmalujmyrazem.pl. Zgłaszając uwagi lub reklamacje co do
działania Serwisu, Uczestnik zobowiązany jest podać swoje dane identyfikacyjne (adres poczty

elektronicznej e-mail). Uwagi i reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora Serwisu, o
ile zostaną przekazane w sposób określony powyżej, w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od
doręczenia uwag lub reklamacji.

XIV. Postanowienia końcowe
1. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za następstwa niezgodnego z
Regulaminem korzystania z Serwisu przez Uczestników.
2. Regulamin podlega wykładni wyłącznie według przepisów prawa obowiązującego na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Administrator Serwisu zastrzega prawo do jednostronnego wprowadzania zmian i
modyfikacji Regulaminu, pod warunkiem, że taka zmiana nie będzie naruszać ani
uszczuplać praw nabytych przez Uczestników przed dokonaniem zmiany.
4. O zmianie Regulaminu Administrator Serwisu poinformuje na swojej stronie internetowej
z wyprzedzeniem co najmniej 30-dniowym. Uczestnik, który nie akceptuje zmian
Regulaminu, wprowadzonych przez Administratora Serwisu, ma prawo zrezygnować z
udziału w Serwisie w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym.
5. Tekst Regulaminu jest dostępny bez żadnych ograniczeń dla każdego zainteresowanego
na stronie internetowej Administratora Serwisu oraz w formie papierowej w siedzibie
Administratora Serwisu.
6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa powszechnie
obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

