
 

  

 

 

 

Regulamin platformy internetowej EduStrefa 

 
http://apexnet.com.pl/edustrefa 

 

I. Zasady ogólne 

 

1. EduStrefa to platforma internetowa, do której dostęp uzyskuje uczestnik szkolenia 

tradycyjnego z zakresu zamówień publicznych w ApexNet Sp. z o.o. Sp. k. 

2. Administratorem EduStrefy jest ApexNet Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, 

przy ul. Atlasowej 41.  

3. Link oraz hasło dostępu do EduStrefy przekazywane są przez Administratora 

mailowo w pierwszym dniu szkolenia  na adres e-mail uczestnika podany w 

formularzu zgłoszenia na szkolenie. 

4. Dostęp do EduStrefy wysyłany jest na unikalny e-mail uczestnika szkolenia. Nie 

dopuszczalna jest sytuacja, w której więcej niż jedna osoba posiada ten sam login.   

5. Dostęp do EduStrefy aktywny jest przez rok kalendarzowy od daty szkolenia, w 

którym uczestniczyła osoba uzyskująca dostęp. 

6. Przedłużenie dostępu (w przypadku uczestnictwa w kolejnym szkoleniu) następuje 

w pierwszym dniu kolejnego szkolenia. Dostęp zostaje przedłużony o 365 dni, 

niezależnie od długości poprzedniego dostępu.  

7. Po zalogowaniu do EduStrefy uczestnik staje się użytkownikiem EduStrefy, co jest 

jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.  

8. Użytkownik ma obowiązek przechowywać hasło dostępu w bezpiecznym miejscu i 

nie przekazywać go osobom trzecim.  

 

II. Zgody 

 

1. EduStrefa jest integralną częścią usługi szkoleniowej i służy uczestnikom do 

pobierania materiałów szkoleniowych oraz dodatkowej wiedzy udostępnianej po 

zakończonym szkoleniu. 

2. Użytkownik logujący się do EduStrefy Wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych przez ApexNet Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie. 
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3. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych informujemy, że Administratorem 

Danych Osobowych Użytkowników serwisów jest ApexNet Sp. z o.o. Sp. K. z 

siedzibą w Warszawie 02-437, ul. Atlasowa 41. Dane osobowe Użytkowników 

serwisów są przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym dla ich prowadzenia, oraz 

zgodnie z udzielonymi przez Użytkownika dyspozycjami. Użytkownik serwisu ma 

prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, jak 

również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w rozumieniu 

ustawy o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, a zgody 

na ich przetwarzanie mogą zostać wycofane w dowolnym czasie. 

4. Aby dostać się do serwisu EduStrefa po raz pierwszy należy zaakceptować 

obowiązkowe zgody. Użytkownik w każdym momencie ma możliwość cofnięcia 

zgód.  

5. Wszelkie informacje dot. polityki przetwarzania danych osobowych przez ApexNet 

Sp. z o.o. Sp. k. są przedstawione w dokumencie Polityka Prywatności dostępnym 

zawsze w stopce na głównej stronie internetowej: www.apexnet.pl. 

 

III. Zawartość serwisu 

 

1. W EduStrefie użytkownik otrzymuje dostęp do materiałów szkoleniowych 

właściwych dla tematu szkolenia tradycyjnego, w którym uczestniczył, a także 

innych szkoleń organizowanych przez ApexNet.  

2. W EduStrefie użytkownik ma dostęp do innych materiałów uzupełniających wiedzę 

zdobytą na szkoleniu tradycyjnym, np. Artykułów, filmów on-line, aktów prawnych 

czy wzorów dokumentów. O treści i rodzaju zamieszczanych materiałów 

uzupełniających decyduje Administrator EduStrefy.  

3. Administrator EduStrefy dołoży wszelkich starań, by zamieszczane materiały były 

aktualne, atrakcyjne i zgodne z obowiązującym prawem.  

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania wykonane na podstawie 

zamieszczanych treści, które wywołały negatywne skutki.  

5. Za aktywności związane z EduStrefą użytkownik nagradzany jest ApexMonetami:  

 Zalogowanie do EduStrefy: 10  

 Obejrzenie filmu on-line: 20  

 Przeniesienie materiału do sekcji Moje materiały: 20  

 Dodanie komentarza na forum: 30  

 Udział w testach oraz ankietach: 30  

 Dodanie rekomendacji do filmu/materiału szkoleniowego/szkolenia: 30  

 Udział w szkoleniu tradycyjnym: 200  

6. Zgromadzone ApexMonety użytkownik może wymienić na nagrody:  

 300 pkt: pytanie do eksperta  
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 150 pkt: film on-line  

 1000 pkt: kupon zniżkowy 100 zł na wszystkie produkty i usługi ApexNet  

 900 pkt: Książkowa wersja ustawy Pzp 

 7000 pkt: Przedłużenie dostępu o 1 miesiąc (nagroda jednorazowa) 

7. Nagrody w postaci kuponów zniżkowych nie sumują się, tzn. użytkownik nie może 

wykorzystać dwóch (lub więcej) kuponów zniżkowych na jedno szkolenie. 

8. Użytkownik korzystający z kuponu zniżkowego na szkolenie, nie może w tym 

samym czasie (na to samo szkolenie) korzystać z innych zniżek oferowanych przez 

ApexNet, w tym zniżki za zapis na 2 tygodnie przed datą szkolenia.  

9. Certyfikat TOP Użytkownika EduStrefy przyznawany jest użytkownikowi, który w 

danych miesiącu uzyska najwięcej ApexMonet spośród wszystkich użytkowników. 

10. Użytkownik, który zdobędzie certyfikat może znaleźć go w EduStrefie w zakładce 

„Moje Certyfikaty”. 

11. Forum dyskusyjne dostępne jest dla wszystkich zalogowanych użytkowników, 

jednakże publikując wpis użytkownik zgadza się: 

 nie używać Forum do zamieszczania materiałów, które są fałszywe, 

obraźliwe, niedokładne, wulgarne, obsceniczne, wzmagają nienawiść, 

zastraszają, profanują wartości, grożą, ingerują w czyjąś prywatność lub 

łamią obowiązujące prawo. 

 nie zamieszczać materiałów chronionych prawem autorskim, chyba że 

dysponuje prawami do nich lub zamieszczenie tych materiałów nie stanowi 

naruszenia praw autorskich. 

12. Administrator forum zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w 

punkcie 11 niniejszego regulaminu. 

13. Użytkownik ma możliwość ukrycia swojego nazwiska przy korzystaniu z forum. 

14. Użytkownik ma możliwość wysłania do Eksperta zapytania, wymieniając wcześniej 

odpowiednią ilość ApexMonet na tę nagrodę (patrz punkt 6). 

15. Użytkownik może zadać pytanie Ekspertowi zgodnie z poniższymi zasadami: 

 Maksymalna długość pytania do 600 znaków (ze znakami specjalnymi), 

 Wykupienie zapytania do Eksperta (300 ApexMonet) umożliwia zadanie 

jedynego pytania. W przypadku zadania więcej niż jednego pytania w 

ramach jednego wykupienia, Ekspert odpowie tylko na pierwsze z nich, 

 Pytania powinny mieć charakter ogólny, a nie dotyczyć konkretnych 

postępowań, 

 Pytania nie powinny wymuszać konieczności analizy dokumentów i 

rozporządzeń 

16. Wsparcie merytoryczne oferowane w ramach EduStrefy nie stanowi świadczenia 

pomocy prawnej, a materiały zamieszczane w serwisie nie mają charakteru opinii 

prawnych. Administrator i autorzy materiałów zamieszczanych w EduStrefie nie 



 

  

 

 

ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody mogące wynikać z 

wykorzystania publikowanych materiałów lub informacji, w szczególności za 

szkody spowodowane czynnościami Zamawiających i Wykonawców 

podejmowanymi na podstawie lub w oparciu o ww. materiały lub informacje. 

17. Przepis ustępu 16. Stosuje się analogicznie do treści publikowanych na forum lub 

w jakimkolwiek innym module Edustrefy. 

18. Administrator EduStrefy zastrzega sobie prawo uznania pytania Uczestnika za 

zagadnienie, które powinno zostać potraktowane jako przedmiot opinii prawnej, 

możliwej do sporządzenia na podstawie odrębnej oferty i umowy. Dotyczy to w 

szczególności zagadnień złożonych, wymagających pogłębionej analizy 

dokumentów klienta, orzecznictwa KIO i sądowego czy podglądów doktryny. 

 

 

IV.  OCHRONA PRAW AUTORSKICH I INNYCH PRAW 

 

1. Wszelkie prawa do Portalu EduStrefa oraz jego wszystkich elementów (w tym 

materiały, elementy graficzne) są własnością firmy ApexNet Sp. z o.o. i podlegają 

ochronie prawnej. 

2.  Zastrzeżenie, o którym mowa w punkcie IV.1 powyżej, dotyczy w szczególności:  

a. utworów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 04 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006 r., nr 90, 

poz. 631 z późn. zm.), w szczególności: literackich, publicystycznych, 

naukowych, kartograficznych, programów komputerowych, plastycznych, 

fotograficznych, wzornictwa przemysłowego, architektonicznych, 

architektoniczno-urbanistycznych, urbanistycznych, muzycznych, słowno-

muzycznych, scenicznych, sceniczno-muzycznych, choreograficznych, 

pantomimicznych, audiowizualnych (w tym filmowych) i innych. 

b. znaków towarowych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 30 

czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 119, 

poz. 1117 z późn. zm.). 

c. nazw domen internetowych. 

d. innych treści i usług podlegających ochronie na podstawie właściwych 

przepisów, w tym na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

V. Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie reklamacje związane z użytkowaniem EduStrefy powinny być zgłaszane 

mailowo na adres: edustrefa@apexnet.pl i będą rozpatrzone w przeciągu 14 dni 

kalendarzowych od daty wpłynięcia reklamacji.  

2. Administrator ma prawo zmienić postanowienia niniejszego regulaminu za każdym 

razem informując o takim fakcie użytkowników EduStrefy drogą mailową.  

 

 


