
REGULAMIN PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ 

 

Właścicielem platformy e-learningowej (zwanej dalej „Platformą”) znajdującej się na stronie 

www.asapakademia.pl jest POLSKIE STOWARZYSZENIE ROLNICTWA 

ZRÓWNOWAŻONEGO „ASAP” z siedzibą w Elblągu przy ul. Browarnej 71, 

zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 509736 (zwane dalej ,,Stowarzyszeniem”)  

  

Warunki ogólne 

Dostęp do i korzystanie z Platformy podlega podanym niżej warunkom. Prosimy nie korzystać 

z Platformy jeśli nie akceptują Państwo tych warunków. Platforma  została opracowana przez 

Stowarzyszenie i jest przez nie administrowana. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania 

prowadzenia strony lub do wprowadzenia ogólnych lub częściowych zmian. Należy pamiętać, 

że zmiany takie możemy wprowadzić według własnego uznania i bez uprzedniego 

powiadomienia. W związku z powyższym prosimy, by podczas następnych odwiedzin naszej 

strony przeczytali Państwo ponownie warunki korzystania i zapoznali się z ewentualnymi 

zmianami lub poprawkami. 

 

Funkcje Platformy 

Platforma jest środkiem do realizacji misji Stowarzyszenia w zakresie promocji  rolnictwa 

zrównoważonego. Platforma ma umożliwiać edukacje rolników w powyższym zakresie.  

 

Korzystanie z Platformy 

Platforma będzie dostępna zarówno dla osób które założą konta jak i tych którzy ich nie 

założą. Osoby bez założonego konta będą miały ograniczony dostęp do Platformy. 

Konta użytkowników mogą być tworzone samodzielnie przez Użytkownika za pomocą 

formularza rejestracji na stronie logowania lub dodawane przez administratora Platformy. 

Platforma udostępnia jej użytkownikom szkolenia i materiały edukacyjne w formie animacji, 

dokumentów lub plików multimedialnych. Zdobytą wiedzę mogą weryfikować testy wiedzy. 

Aktywność użytkowników (uruchamiane kursy, wyniki testów) jest rejestrowana i dostępna w 

formie raportów dla administratora platformy. 

 

Warunki wykorzystania informacji 

Wszystkie materiały, dane techniczne oraz obrazy, logo, grafiki, filmy i opracowania 

znajdujące się na Platformie podlegają ochronie zgodnie z prawem własności intelektualnej.  

Kopiowanie i udostępnianie tych materiałów osobom trzecim wymaga pisemnej zgody 

Stowarzyszenia. 

 

Ograniczona odpowiedzialność 

Stowarzyszenie opracowało informacje umieszczone na Platformie na podstawie źródeł 

wewnętrznych i zewnętrznych, zgodnie ze swoją wiedzą oraz z należytą starannością. Staramy 

się na bieżąco rozszerzać i uaktualniać te informacje. Informacje umieszczone na Platformie 



służą jedynie celom edukacyjnym. Ani Stowarzyszenie, ani strony trzecie biorące udział w 

opracowywaniu, tworzeniu lub udostępnianiu Platformy nie mogą zostać pociągnięte do 

odpowiedzialności za szkody wynikające z dostępu lub braku dostępu do Platformy. 

 

Odnośniki do innych stron internetowych 

Platforma może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Udostępniając odnośniki 

do takich stron, Stowarzyszenie nie zatwierdza ich zawartości. Stowarzyszenie nie bierze 

również na siebie odpowiedzialności za dostępność i treść tych stron, ani za szkody wynikłe w 

następstwie korzystania z takich treści w jakiejkolwiek formie. Odnośniki do innych stron 

udostępniane są użytkownikom strony wyłącznie w formie udogodnienia. Użytkownicy 

korzystają z tych stron na własne ryzyko. 

 

 

 

 


