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Regulamin  użytkowania  platformy internetowej 
„Zatrudnienie Fair Play – budowa kultury organizacyjnej 

i zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie”  
 

w ramach projektu „ZATRUDNIENIE FAIR PLAY. Zostań Mentorem. 
Wsparcie aktywności i rozwoju zawodowego pracowników 50+ w województwie mazowieckim” 

 
 (dalej „platforma ZFP”) 

 
Ostatnia aktualizacja regulaminu: 1.08.2013  
 
Zarządcą platformy ZFP, dostępnej pod adresem www.zfp.zostanmentorem.pl, jest Fundacja 
„Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” z siedzibą w Warszawie, ul. 
Trębacka 4, która jest współwykonawcą projektu innowacyjnego realizowanego w ramach  programu 
operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. 
 
Niniejszy regulamin ustala następujące zasady korzystania z zasobów i usług dostępnych na 
platformie ZFP. 
 
Art. 1 - wstęp 
Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania platformy ZFP funkcjonującej pod domeną 
www.zfp.zostanmentorem.pl oraz świadczenia i korzystania z jej usług.  
 
Warunkiem korzystania z usług niniejszej platformy jest dokładne zapoznanie się z treścią niniejszego 
Regulaminu i jego akceptacja. 
 
Nazwa niniejszej platformy, jej koncepcja, wygląd graficzny, loga, elementy grafiki, znaki towarowe, 
oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej zgodnie z Art. 4.  
 
Art. 2 - definicje 

 Platforma - platforma internetowa „Zatrudnienie Fair Play – budowa kultury organizacyjnej i 
zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie” prowadzona pod domeną 
www.zfp.zostanmentorem.pl 

 Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania z Platformy.  
 Usługi - wszelkie świadczenia Platformy na rzecz użytkowników, w tym w szczególności: 

dostęp do materiałów dydaktycznych, e-learningu, generatora strategii ZZL. 
 Użytkownik - osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez 

akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do usług i otrzymała indywidualne konto 
użytkownika.  

 Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem a 
Zarządcą Portalu następująca z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika.  

 Dane - treści, w szczególności informacje, zdjęcia, pliki graficzne, wpisy, komentarze, 
wygenerowane projekty, które Użytkownik dobrowolnie umieszcza na Platformie. 
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 Dane Osobowe - zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego informacje dotyczące 
zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej i prawnej oraz w/w 
informacje następnie ewentualnie zmienione w trakcie korzystania z Platformy, 
przetwarzane przez Zarządcę Platformy w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych 
w Regulaminie, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z 
prowadzeniem Platformy oraz w związku z realizacją projektu „ZATRUDNIENIE FAIR PLAY. 
Zostań Mentorem. Wsparcie aktywności i rozwoju zawodowego pracowników 50+ w 
województwie mazowieckim”. 

 Konto - strona/przestrzeń serwerowa Platformy, udostępniona Użytkownikowi, na której  
może on zamieszczać Dane poufne lub takie, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy 
wskazani przez właściciela konta pod warunkiem akceptacji przez Użytkownika faktu 
udostępnienia znajdujących się na Koncie danych; przy czym dane zamieszczone na koncie 
Użytkownika może również wykorzystywać Zarządca Platformy na warunkach określonych w 
niniejszym Regulaminie oraz przy stosownych zgodach danego Użytkownika. 

 Zarządca Platformy - Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem 
Prywatnym” z siedzibą w Warszawie, ul. Trębacka 4. 

 Instytucja Pośrednicząca (II stopnia) – Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych 
w Warszawie. 

 
Art. 3 - warunki korzystania z Portalu 
1. Niezbędnym dla korzystania z Platformy jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia 

pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej 
zasobów, akceptującym pliki typu cookies i obsługującym język JavaScript, oraz konto poczty e-
mail. 

2. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i 
zobowiązuje się do ich przestrzegania. Korzystanie z Platformy jest jednoznaczne z akceptacją 
Regulaminu.  

3. Procedura rejestracji na Platformie polega na wypełnieniu formularza znajdującego się na 
platformie www.zfp.zostanmentorem.pl oraz akceptacji niniejszego Regulaminu.  

4. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń 
następujących treści:  

 zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia; 

 dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Platformy; 

 Dane Osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie 
zmienione w trakcie korzystania z Platformy są prawdziwe i zgodne z prawem, w 
szczególności nie naruszają praw osób trzecich; 

 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych przez Zarządcę Platformy,  
5. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Platformy lub 

narazić Użytkowników na jakiekolwiek straty materialne  lub naruszać  ich dobra prawem 
chronione. W przypadku stwierdzenia przez  Zarządcę Platformy, że Użytkownik dopuszcza się 
takich działań, może on niezwłocznie zablokować lub usunąć jego Konto/Konta. Działania 
Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Platformy mogą być również uznane za 
przestępstwo, w szczególności w rozumieniu przepisów kodeksu karnego. 

6. Użytkownik poprzez akceptację Regulaminu zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych 
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przyjmuje do 
wiadomości, że: 

http://www.zfp.zostanmentorem.pl/
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 zebrane dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. 
zm.). Administratorem danych jest Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i 
Przedsiębiorstwem Prywatnym” z siedzibą w Warszawie, ul. Trębacka 4, 

 dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu określonym w Art. 2 powyżej  

 Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 
poprawiania, 

 Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia umotywowanego pisemnego sprzeciwu 
wobec przetwarzania danych, 

 po ustaniu celu przetwarzania dane zostaną usunięte. 
 
Art. 4 - prawa autorskie 
1. Platforma jest produktem  finalnym  projektu innowacyjnego realizowanego w ramach POKL, 

działanie 8.1. W myśl obowiązujących przepisów w tym zakresie oraz warunków finansowania 
projektu, autorskie prawa majątkowe do utworów wytworzonych w ramach tego projektu (w 
tym i do Platformy)  należą finalnie do Instytucji Pośredniczącej. 

2. Wszelkie prawa do Platformy, do jej elementów tekstowych, graficznych, zdjęć i baz danych 
podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w 
szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz 
danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47 poz. 211). 

3. Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, plików PDF i baz danych oraz innych 
elementów zawartych na Platformie, nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek 
praw na dobrach niematerialnych do utworów oraz baz danych w nim zawartych.  

4. Zabronione jest w szczególności dokonywane, w szczególności w celach komercyjnych: 
kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Platformy lub 
jej części, a także poszczególnych utworów i baz danych udostępnianych na jej stronach bez 
wskazania autora (autorów) tych treści. 

5. Użytkownicy mogą korzystać z Platformy oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach 
dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać 
normalnego korzystania z utworu lub bazy danych lub godzić w interesy Zarządcy Platformy oraz 
podmiotów, których utwory lub bazy danych są udostępniane na Platformie i innych 
Użytkowników. 

6. Treści zawarte na Platformie mogą być rozpowszechniane z zachowaniem informacji o ich 
autorze. W przypadku rozpowszechniania treści pobranych z Platformy w formatach (html, txt) 
wymagane jest poprzedzenie oraz zakończenie rozpowszechnianej treści następującym zapisem: 
Materiał pobrany z platformy „Zatrudnienie Fair Play – budowa kultury organizacyjnej i 
zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie” dostępnej na stronie www.zfp.zostanmentorem.pl. 
Dozwolone jest zamieszczanie odnośników prowadzących do materiałów udostępnianych na 
Platformie. 

7. Jakiekolwiek inne niż określone w niniejszym artykule korzystanie z utworów i baz danych 
udostępnianych na stronach Platformy bez uprzedniej wyraźnej zgody Zarządcy Platformy 
udzielonej na piśmie jest zabronione.  

8. Ochronie przewidzianej w przepisach, o których mowa w pkt. 2, podlegają także wszelkie 
materiały tekstowe, graficzne, pliki i bazy danych oraz inne dane i informacje umieszczone na 
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Platformie przez Użytkownika, do których Użytkownik zachowuje wszelkie wyłączne prawa 
autorskie i pokrewne, w tym majątkowe i osobiste do projektów i stanowiących jego elementy 
dzieł powstałych w trakcie obowiązywania Umowy, o której mowa w Art. 2. Umieszczenie tych 
materiałów na Platformie przez Użytkownika nie oznacza zbycia przez Użytkownika praw do nich, 
ani udzielenia licencji na ich korzystanie przez innych Użytkowników lub Zarządcę Platformy, a ci 
nie nabywają do nich jakichkolwiek praw, ani nie będą przysługiwać im jakiekolwiek związanie z 
nimi roszczenia. 

 
Art. 5 - korzystanie z Platformy 
1. Użytkowanie Platformy jest bezpłatne dla Użytkownika oraz osób i zespołów przygotowujących w 

jego imieniu strategię ZZL. Korzystanie z Platformy wymaga stworzenia grupy roboczej, tj. 
utworzenia konta administratora grupy (przedsiębiorstwa)  lub dołączania do grupy pracowników 
i współpracowników istniejącej grupy. Dostęp do wszelkich danych zawartych w grupie roboczej 
oraz na indywidualnych kontach użytkowników posiadają jedynie ich członkowie oraz  Zarządca 
Platformy. 

2. Zarządca Platformy zobowiązuje się do zachowania poufności zgromadzonych na Platformie 
danych. 

3. Zarządca Platformy zobowiązany jest do zachowania poufności informacji udostępnianych na 
Platformie przez Użytkowników i ich nie wykorzystywania w innym celu niż określony przez 
Użytkownika, w tym w szczególności na własne potrzeby, jak również jest zobowiązany przed 
udostępnieniem otrzymanych od Użytkownika informacji zgodnie z pkt. 3 do zobowiązania ich do 
zachowania poufności udostępnianych informacji i niewykorzystywania bez zgody Użytkownika.   

4. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania poufności informacji udostępnianych na Platformie 
przez innych Użytkowników i ich nie wykorzystywania  bez zgody udostępniającego Użytkownika.  

5. Użytkownicy tworząc strategię ZZL mogą korzystać ze wszystkich funkcjonalności Platformy. 
6. Zabrania się Użytkownikom umieszczania w ramach Platformy i rozpowszechniania za jego 

pośrednictwem:  

 materiałów objętych prawami innych osób bez właściwego upoważnienia;  

 haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających 
nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub 
sieci teleinformatycznej; 

 treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie 
obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub 
naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje; 

 umieszczanie danych, tj. treści lub zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, 
jak również treści epatujących choćby częściową nagością lub sugestywnych, 
odnoszących się w sposób dorozumiany do ww treści, naruszających zarówno polskie, jak 
i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących 
przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub 
filozoficzną, itp.); 

 umieszczanie danych, treści lub zdjęć naruszających dobra osobiste lub obrażających 
godność innych osób; 

 zamieszczanie treści o charakterze promocyjnym i reklamowym. 
7. Zarządca Platformy nie ponosi odpowiedzialności za treści postów lub wiadomości prywatnych 

wysyłanych przez Użytkowników. Użytkownicy wysyłający posty lub wiadomości, których treść 
narusza prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą ponieść z tego tytułu 
odpowiedzialność karną lub cywilną. 
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8. Zarządca Platformy nie ponosi odpowiedzialności za treści (w tym dane) przekazywane i 
publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i 
opiniami Zarządcy Platformy.  

9. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego 
działaniami na Platformie, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem Danych lub 
nieprawdziwych Danych Osobowych, ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji 
poufnej, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.  

 
Art. 6 - zablokowanie i/lub usunięcie Konta 
1. Zarządca Platformy ma prawo zarówno do zablokowania, jak i usunięcia Konta Użytkownika, w 

sytuacji jeżeli zawartość Konta lub działania Użytkownika uzna za szkodliwe dla Instytucji 
pośredniczącej bądź innych Użytkowników, za sprzeczne z dobrymi obyczajami lub w inny sposób 
wpływające negatywnie na wizerunek lub renomę Platformy. 

2. Zarządca Platformy ma prawo zarówno do zablokowania, jak i usunięcia Konta Użytkownika, 
który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.  

3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że usunięcie Konta równoznaczne jest 
dla tego Użytkownika z bezpowrotną utratą wszystkich zgromadzonych w ramach tego Konta 
danych oraz może skutkować brakiem dostępu do treści zawartych na Portalu. 

4. W przypadku usunięcia Konta w sytuacji określonej w pkt. 1-3 Użytkownikowi nie przysługują 
jakiekolwiek roszczenia związane z utratą danych, materiałów czy innych informacji 
umieszczonych przez niego na Platformie. Informacje te i materiały Zarządca Platformy 
zobowiązany jest usunąć, uniemożliwić do nich dostęp innym Użytkownikom oraz osobom 
trzecim, jak też nie jest on uprawniony do ich wykorzystania w jakimkolwiek zakresie i sposób. 

 
Art. 7 - odpowiedzialność 
1. Zarządca Platformy nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu wywołane siłą 

wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby 
one utratę Danych na Kontach Użytkowników.  

2. Zarządca Platformy nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez 
Użytkowników z funkcji Platformy, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie.  

 
Art. 8 - przepisy końcowe 
1. Regulamin jest dostępny pod adresem www.zfp.zostanmentorem.pl. 
2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Zarządca Platformy poinformuje o tym 

Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie 
www.zfp.zostanmentorem.pl oraz poprzez wskazanie daty ostatniej aktualizacji na początku 
regulaminu. 
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