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Użytkownik/Użytkowniczka  każda osoba fizyczna i podmiot korzystający z platformy
apki.org
Postanowienia ogólne:
1. Platforma apki.org powstała w ramach projektu “Akademia 3.0  apki.org”,
dofinansowanego ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
2. Administratorem platformy apki.org jest Fundacja Media 3.0, ul. Gierymskiego 21B,
44207 Rybnik zwana dalej Fundacją, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem: KRS: 0000483399, NIP: 6423184789, REGON: 243421087.
3. Platforma apki.org służy celom edukacyjnym i niekomercyjnym, co oznacza, że może
być nieodpłatnie wykorzystywana w celach edukacyjnych bez możliwości pobierania
wynagrodzenia z tytułu korzystania z platformy.
4. Platforma apki.org została oparta o licencję Creative Commons: 
Uznanie autorstwa 
Użycie niekomercyjne  Na tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BYNCSA 3.0
PL)
,
z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono inaczej.


5. Platforma apki.org jest udostępniana bezpłatnie: Użytkownicy/Użytkowniczki mogą
rejestrować się, logować i korzystać z platformy nieodpłatnie.
6. Korzystanie z platformy jest możliwe w momencie, gdy system teleinformatyczny
spełnia warunki:
a. stosuje przeglądarki: aktualne wersje Chrome, Firefox,
b. jest podłączony do Internetu,
c. akceptuje pliki cookie.
6. Użytkownik/Użytkowniczka jest zobowiązany/a do:
a. korzystania z platformy w celach edukacyjnych, niekomercyjnych,
b. korzystania z platformy w sposób niezakłócający jej funkcjonowania,
c. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy
obowiązującego

na

terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

prawa

administracyjnego, cywilnego lub karnego, w tym naruszających dobra
osobiste, prawa własności intelektualnej.
d. nieupowszechniania na platformie informacji handlowych, w szczególności
stanowiących ofertę lub reklamę (teksty, dźwięki, obrazy mające służyć

bezpośrednio lub pośrednio promocji towarów, usług lub renomy podmiotu
prowadzącego działalność gospodarczą lub zawodową).
7. W przypadku naruszenia przez Użytkownika/Użytkowniczkę postanowień pkt 6
Administrator ma prawo do usunięcia Użytkownika/Użytkowniczkę z platformy.
8. Zakres nieodpłatnie udostępnionych treści na platformie apki.org:
a. “Nauka”  treści dydaktyczne, podręcznik “Programuj apki”
b. “Projekty”  panel Użytkowników/Użytkowniczek
c. “Forum”  forum wymiany wiedzy i umiejętności
d. “Aktualności”  informacje związane z programowaniem oraz z projektem
“Akademia 3.0  apki.org”
e. “Kursy”  panel z kursami programowania
9. Dane osobowe Użytkowników/Użytkowniczek w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1996 r. o ochronie danych osobowych w postaci:
a.imienia i nazwiska,
b.adresu poczty elektronicznej,
c. adresu IP,
są przechowywane na potrzeby użytkowania platformy apki.org i w celu
przeprowadzenia następnych czynności w systemie teleinformatycznym: logowania,
komunikowania się, wyszukiwania, serwisowania platformy. Logowanie przez serwis
GitHub podlega regulaminowi tego serwisu.
10. Korzystając platformy Użytkownik/Użytkowniczka wyraża zgodę Fundacji na
gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie zebranych danych osobowych w celach
informacyjnych i statystycznych Fundacji.
Postanowienia końcowe:
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny (Dz.U. 2014 poz. 121  tekst jednolity),
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002
nr 144 poz. 1204 ze zm.) oraz ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 ze zm.).

