
Postanowienia ogólne

1) Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Strony internetowej i Usług

Nauczeni dostępnych pod adresem https://nauczeni.pl.

1) Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą

elektroniczną.

2) Sklep internetowy jest własnością Nauczeni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

firma zarejestrowana w Polsce, z siedzibą znajdującą się w Warszawie, przy ul. Zajęczej

1A, 00-351, posiadającą numer KRS 0000963919, NIP 5252902360, REGON:

521619414.

3) Kontakt z Nauczeni jest możliwy za pomocą:

a) poczty elektronicznej  - pod adresem: kontakt@nauczeni.pl;

b) poczty tradycyjnej  - pod adresem: ul. Hoża 1/6, 00-528 Warszawa;

c) telefonu  - pod numerem: (+48) 696 264 008.

4) W ramach wykonywanej działalności, Nauczeni świadczy wskazane w Regulaminie

Usługi, które mogą być nabywane przez Użytkowników korzystających ze Strony

internetowej i posiadających aktywne Konto.

5) Informacje o Usługach dostępnych na Stronie internetowej, w szczególności ich opisy,

parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy

sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c.

6) Przed rozpoczęciem korzystania ze Strony internetowej i Usług Nauczeni, Użytkownik

zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką prywatności.

7) Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Strony internetowej i Usług

Nauczeni.

8) Słowa opatrzone kolorem [niebieskim] posiadają definicje określone w niniejszym

Regulaminie.

9) Niniejszy Regulamin dzieli na trzy równorzędne części, tj.

a) Część I – Ogólne warunki dla wszystkich Użytkowników;

b) Część II – tylko dla Użytkowników Nauczycieli;
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c) Część III – tylko dla Użytkowników Uczniów.

Część I

Wprowadzenie

1) Niniejszy Regulamin ma zastosowanie pomiędzy Użytkownikami Strony internetowej

(łącznie z subdomenami, z wyjątkiem tych, które są wyraźnie wyłączone w niniejszym

Regulaminie) a Nauczeni.

2) Niniejszy Regulamin opisuje prawa Użytkowników Strony internetowej i dlatego zalecane

jest jego uważne przeczytanie przed akceptacją zawartych w nim postanowień. Przyjmuje

się, że zobowiązanie Użytkownika do przestrzegania niniejszego Regulaminu następuje w

momencie zaakceptowania jego warunków, która jest wyrażona poprzez zaznaczenie

dedykowanego pola w trakcie rejestracji lub później, przed rozpoczęciem pierwszej

Lekcji.

3) Jeśli nie zostały zaakceptowane warunki zapisane w niniejszym Regulaminie, Użytkownik

powinien zaprzestać korzystania ze Strony internetowej.

4) Niniejszy Regulamin opisuje ogólne warunki korzystania przez wszystkich Użytkowników

ze Strony internetowej i Usług Nauczeni, tj. Nauczycieli i Uczniów.

5) Szczegółowe opisy warunków współpracy z poszczególnymi grupami Użytkowników

można znaleźć Części II i Części III Regulaminu.

Definicje

Jeżeli w treści Regulaminu nie określono inaczej, poszczególne wyrażenia powinny być

definiowane w następujący sposób:

1) Chat Nauczeni – oznacza wewnętrzny chat online dostępny w celu komunikacji między

Uczniami i Nauczycielami dostępny na Stronie internetowej.

2) Dochodzenie w sprawie Sporu Ucznia z Nauczycielem – sytuacja, w której Nauczeni

analizuje wszelki dostępny materiał dowodowy (nagrania, wysłuchanie zainteresowanego

Ucznia, Rodzica/Opiekuna i Nauczyciela) celem określenia powodu Sporu Ucznia z

Nauczycielem, stopnia winy obu Stron i ewentualnego zadośćuczynienia

poszkodowanemu Uczniowi lub Nauczycielowi. Zadośćuczynienie polega na

ewentualnym otrzymaniu przez Ucznia dodatkowej Lekcji w zamian za tą będącą

powodem Sporu Ucznia z Nauczycielem, Zadośćuczynienie może także polegać – wedle



uznania – na zwrocie środków, którymi Uczeń, Rodzic/Opiekun opłacili Lekcję będącą

powodem Sporu Ucznia z Nauczycielem. Zadośćuczynienie może nie zostać zrealizowane

lub być zrealizowane w formie ułamkowej, w przypadku gdy Spór Ucznia z Nauczycielem

był zawiniony w całości przez Ucznia lub dotyczył jedynie pewnego fragmentu Lekcji.

3) Dzień roboczy – dzień niebędący dniem wolnym od pracy w rozumieniu przepisów

ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy;

4) Honorarium Nauczyciela – oznacza kwotę, jaką Nauczyciel otrzymuje za

przeprowadzenie jednej Lekcji lub Lekcji Cyklicznych. Wysokość Honorarium

Nauczyciela ustalana jest indywidualnie przez Nauczyciela. Honorarium Nauczyciela

określone jest w walucie polskiej, a także przy pomocy odpowiedniego przelicznika waluty

polskiej na Kredyty, które stanowią wirtualną walutę używaną na Stronie internetowej.

5) Kodeks cywilny; k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

6) Kod Polecający/Kod Specjalny – oznacza unikalny kod przysługujący każdemu

Nauczycielowi/Uczniowi posiadającemu Konto, celem umożliwienia rekomendacji Strony

internetowej innym potencjalnym Nauczycielom/Uczniom, którzy korzystając z tego

kodu będą mogli utworzyć Konto na Stronie internetowej i uzyskać dodatkowe korzyści.

Nauczyciel może dzielić się Kodem Polecającym/Kodem Specjalnym także z

potencjalnym Uczniem. W takim przypadku potencjalny Uczeń przy zakładaniu Konta i

wykorzystaniu Kodu Polecającego/Kodu Specjalnego otrzyma specjalną zniżkę. Zniżka

dotyczy kosztów zakupu pakietu Kredytów.

7) Konto – oznacza zabezpieczone Konto lub Konta utworzone przez Użytkownika

podczas rejestracji, na którym przechowywane są dane osobowe Użytkownika określające

jego profil, do którego Użytkownik może uzyskać dostęp poprzez Login Nauczeni

uzyskany podczas zakładania Konta.

8) Kredyt – oznacza jednostkową nazwę waluty wirtualnej Nauczeni, którą można nabyć i

wykorzystać jedynie na Stronie internetowej, celem zakupu Lekcji lub Lekcji Cyklicznych

od Nauczyciela. Informacje na temat Kredytów, ich wartości, możliwości rozporządzania,

a także polityka ich zwrotów znajdują się na stronie

https://www.nauczeni.pl/static/nauczeni_credits_policy.pdf

9) Kryteria Selekcji – oznacza kryteria wyboru i akceptacji Nauczycieli opisane na Stronie

internetowej. Nauczyciel, by zostać pozytywnie zweryfikowany, powinien w pełni

uzupełnić swój profil powstały po utworzeniu Konta, tj. wstawić swoje zdjęcie, dodać



opis swojej osoby, określić zakres Usług Dydaktycznych i Honorarium Nauczyciela.

Nauczeni weryfikują jakość informacji w profilu i mogą zwrócić się do Nauczyciela z

prośbą o modyfikacje konieczne dla pozytywnej weryfikacji.

10) Lekcja – oznacza sesję nauczania zarezerwowaną przez Ucznia za pośrednictwem Strony

internetowej. Lekcję dla Ucznia lub Uczniów świadczy jeden Nauczyciel w konkretnym,

ustalonym terminie. Lekcja trwa 60 minut. Uczeń może zakupić Lekcję za pomocą

Kredytów, którymi opłaci Honorarium Nauczyciela.

11) Lekcja Cykliczna – oznacza sesję nauczania powtarzającą się regularnie u jednego

Nauczyciela zarezerwowaną jednorazowo przez Ucznia za pośrednictwem Strony

internetowej. Uczeń może zakupić Lekcję Cykliczną za pomocą Kredytów, którymi

opłaci Honorarium Nauczyciela.

12) Login Nauczeni – oznacza unikalną nazwę Użytkownika uzyskane przy zakładaniu

Konta.

13) Materiały – oznaczają wszystkie treści udostępniane w związku ze świadczeniem Usług

Nauczeni (w tym zdjęcia, materiały wideo, nagrania, teksty, symbole, logotypy, znaki

towarowe i firmowe, hasła i slogany).

14) Nauczeni – Nauczeni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, firma zarejestrowana w

Polsce, z siedzibą znajdującą się w Warszawie, przy ul. Zajęczej 1A, 00-351, posiadającą

numer KRS 0000963919, NIP 5252902360, REGON: 521619414

15) Nauczyciel – oznacza osobę, która utworzyła Konto przeznaczone dla Nauczyciela

(wybór rodzaju Konta następuje podczas jego tworzenia), celem świadczenia Usług

Dydaktycznych na rzecz Ucznia za pośrednictwem Nauczeni poprzez prowadzenie Lekcji

i Lekcji Cyklicznych.

16) Nauczyciel Zarekomendowany – oznacza Nauczyciela, który utworzył Konto na

Stronie internetowej przy użyciu Kodu Polecającego/Kodu Specjalnego.

17) Ocena za Usługi Dydaktyczne – oznacza ocenę wystawianą przez Ucznia na Stronie

internetowej, która dotyczy jakości i skuteczności Usług Dydaktycznych świadczonych

przez Nauczyciela. Ocenę wystawia się w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „słabo” a 5

oznacza „znakomicie”.

18) Opłata Serwisowa – oznacza opłatę, którą Uczeń ponosi za rezerwację Lekcji. Opłata

serwisowa jest uiszczana przy rezerwacji Lekcji lub przy wykupieniu Subskrypcji u

konkretnego Nauczyciela. Opłata Serwisowa pobierana jest za korzystanie z Usługi



Nauczeni, zawiera koszty infrastruktury oraz prowizji za płatności. Opłata Serwisowa

wynosi 10% Honorarium dla Nauczyciela w przypadku Ucznia, który znalazł i skorzystał

z Usług Dydaktycznych świadczonych przez Nauczyciela za pośrednictwem Strony

internetowej. W przypadku Ucznia korzystającego przy zakładaniu Konta z Kodu

Polecającego/Kodu Specjalnego prowizja wynosi jedynie tyle, ile wynoszą koszty

płatności kartą kredytową/przelewem bankowym. Opłata Serwisowa jest wliczona w

pakiet Kredytów zakupionych przez Ucznia.

19) Platforma Nauczeni – jest zdefiniowana jako ekwiwalent definicji Strony internetowej

na potrzeby niniejszego Regulaminu.

20) Poufne informacje – oznaczają wszystkie informacje przekazane (pisemnie, ustnie lub w

inny pośredni albo bezpośredni sposób) przez Użytkownika na mocy Umowy przed, w

dniu lub po rozpoczęciu współpracy między Nauczeni a Użytkownikiem (zawartej

pisemnie, ustnie lub w inny sposób: bezpośrednio lub pośrednio). Poufnymi

informacjami mogą być także inne informacje o charakterze poufnym dotyczące

działalności gospodarczej lub potencjalnych działań biznesowych, bieżących lub

prognozowanych planów lub spraw wewnętrznych Nauczeni, w tym między innymi

informacje dotyczące Uczniów, sposobu logowania, ocen Uczniów lub inne informacje

zwrotne, korespondencja Nauczeni oraz wszelkie inne informacje handlowe, finansowe

lub techniczne związane z biznesem lub potencjalną działalnością Nauczeni, którą można

zasadnie uznać za poufną.

21) Proces Selekcji – oznacza proces, w którym Nauczeni dokonuje wyboru i akceptacji

Nauczycieli, którzy świadczyć mogą Usługi Dydaktyczne Uczniom przy użyciu Strony

internetowej.

22) Rodzic/Opiekun – oznacza osobę wchodzącą w imieniu Ucznia we współpracę z

Nauczeni i Nauczycielem. Rodzic/Opiekun obowiązkowo jest pełnomocnikiem

niepełnoletniego Ucznia, w innych przypadkach posiadanie Rodzica/Opiekuna w relacji z

Nauczeni (Umowa, akceptacja Regulaminu, Polityki Prywatności i Polityki Cookies,

korzystanie ze Strony internetowej i Usług Nauczeni) jest całkowicie dobrowolne.

23) Spór Ucznia z Nauczycielem – oznacza jakiekolwiek zawiadomienie o problemie

zakomunikowane przez Ucznia dotyczące Usług dydaktycznych świadczonych przez

Nauczyciela.



24) Strona Internetowa – oznacza https://nauczeni.pl wraz ze wszystkimi udostępnionymi

na niej platformami i subdomenami, chyba że w niniejszym Regulaminie zastrzeżono

inaczej.

25) Treści Nauczeni – wszystkie treści udostępniane przez Nauczeni w związku ze

świadczeniem Usług Nauczeni.

26) Treści Użytkownika – wszelkie treści, które Użytkownik może przesyłać za

pośrednictwem Strony internetowej i wykorzystywać podczas korzystania ze Strony

internetowej (np. podczas Lekcji).

27) Uczeń – oznacza osobę, która utworzyła Konto przeznaczone dla Ucznia (wybór rodzaju

Konta następuje podczas jego tworzenia), celem zawarcia Umowy z Nauczeni. Uczeń,

zgodnie z Umową zawartą z Nauczeni uzyskuje dostęp do kontaktu z wybranym przez

siebie Nauczycielem posiadającym Umowę z Nauczeni, świadczącym Usługi Dydaktyczne

na rzecz Ucznia, który dokonał odpowiedniej Opłaty za Usługi Dydaktyczne.

28) Uczeń Zarekomendowany – oznacza Ucznia, który utworzył Konto na Stronie

internetowej przy użyciu Kodu Polecającego/Kodu Specjalnego.

29) Umowa – oznacza obustronne porozumienie zawarte pomiędzy Nauczeni a

Użytkownikiem, pozwalające Użytkownikowi na korzystanie ze Strony internetowej.

Umowa zobowiązuje Użytkownika do przestrzegania obowiązujących zasad określonych

w niniejszym Regulaminie. Umowa zostaje zawarta w momencie utworzenia Konta, zaś

kończy ją usunięcie Konta Użytkownika (dobrowolne, lub też spowodowane innymi

czynnikami opisanymi w niniejszym Regulaminie).

30) Umowa o świadczenie Usługi Konta – umowa o świadczenie usług drogą

elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, której

przedmiotem jest nieodpłatne utworzenie i utrzymywanie Konta przez Nauczeni na rzecz

Użytkownika przez czas nieoznaczony;

31) Usługi dydaktyczne – obejmują wszelkie usługi świadczone przez Nauczyciela na rzecz

Ucznia posiadające zabarwienie edukacyjne i służące do przekazania wiedzy z konkretnej

dziedziny.

32) Usługi Nauczeni – obejmują przede wszystkim udostępnienie platformy internetowej,

tj. Strony internetowej, na której Nauczeni łączy Nauczycieli (korepetytorów, dydaktyków,

itp.) z Uczniami (uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych). Jednocześnie

zastrzega się, że Nauczeni nie świadczy Usług dydaktycznych, a jedynie ułatwia ich

https://nauczeni.pl


świadczenie Nauczycielom za pośrednictwem Strony internetowej. Usługi Nauczeni

obejmują także tworzenie bazy danych Nauczycieli i Uczniów, wsparcie w obsłudze

Strony internetowej i Użytkowników, rozliczenia i fakturowanie, prowadzenie Strony

internetowej i inne usługi informatyczne. Usług Nauczeni są dostępne na Stronie

internetowej oraz na subdomenach Strony internetowej.

33) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach

konsumenta;

34) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o

świadczeniu usług drogą elektroniczną

35) Użytkownik – oznacza osobę zarejestrowaną na Stronie internetowej, która może wejść

w formalną współpracę z Nauczeni jako Uczeń (Rodzic/Opiekun) lub Nauczyciel;

Użytkownikiem jest także osoba będąca Konsumentem, Przedsiębiorcą albo

Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, która zawarła z Nauczeni Umowę oraz Umowę

o świadczenie Usługi Konta lub podjęła działania zmierzające do ich zawarcia.

36) Wynagrodzenie dla Nauczyciela – oznacza wynagrodzenie, jakie Nauczeni przekazuje

Nauczycielowi za świadczenie Usług Dydaktycznych w danym okresie rozliczeniowym.

Wynagrodzenie dla Nauczyciela wypłacane jest w formie przelewu bezgotówkowego w

polskiej walucie (PLN).

Wymagania techniczne Użytkowników

1) W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników ze Strony internetowej i Usług

Nauczeni, niezbędne jest łącznie:

a) połączenie z siecią Internet;

b) posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;

c) korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie

urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez

sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a

ponadto akceptującej pliki typu cookies;

d) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej

e) posiadanie sprawnego mikrofonu i kamery podłączonej do komputera, za

pomocą którego Użytkownicy będą korzystać ze Strony internetowej i Usług

Nauczeni.



2) W ramach Strony internetowej zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z

wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w

szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików

lub narzędzi).

3) Nauczeni informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego

oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych,

organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom

trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz

programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.

4) Nauczeni informuje, że pomimo stosowania zabezpieczeń, o których mowa powyżej

korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być

zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Użytkownika,

szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym

urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia

Nauczeni zaleca stosowanie programów antywirusowych lub środków chroniących

identyfikację w sieci Internet.

Ogólne Warunki Korzystania ze Strony Internetowej

1) Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Strony internetowej w sposób zgodny z

jej przeznaczeniem i zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego,

postanowieniami Regulaminu, a także z dobrymi obyczajami.

2) Dostarczanie Treści Użytkownika o charakterze bezprawnym jest zabronione.

3) Nauczeni udziela Użytkownikowi zgody na dostęp do Strony internetowej oraz

możliwości korzystania ze wszystkich Usług, które spełniają warunki opisane w

niniejszym Regulaminie.

4) Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nieprzestrzeganie któregokolwiek z warunków

niniejszego Regulaminu będzie stanowić jego naruszenie.

5) Użytkownik korzystając ze Strony internetowej zgadza się:

a) nie sprzedawać, nie udzielać licencji, nie wypożyczać, nie dystrybuować oraz nie

wykorzystywać w żaden sposób Materiałów i Treści Nauczeni oraz Treści innych

Użytkowników do jakichkolwiek innych celów niż te, ustalone z Nauczeni.

Wykorzystanie Materiałów i Treści Nauczeni oraz Treści innych Użytkowników w



innych celach wymaga pisemnej zgody Nauczeni lub innych licencjodawców treści

udostępnianej na Stronie internetowej;

b) nie korzystać z Usług Nauczeni w sposób, który jest niezgodny z prawem, nielegalny,

szkodliwy, ani w żaden inny sposób naruszający ogólne przepisy prawa;

c) nie korzystać ani nie próbować uzyskać dostępu do Kont innych Użytkowników, a

także nie przeglądać ani nie próbować przełamywać zabezpieczeń stosowanych przez

Nauczeni;

d) nie używać żadnego obszaru Strony internetowej ani innych Usług Nauczeni do celów

komercyjnych;

e) nie prowadzić żadnych działań mających na celu zbieranie danych (łącznie z

działaniami typu scraping, eksploatacja danych, wydobywanie danych czy też

gromadzeniem danych) w stosunku do innych Użytkowników Strony internetowej lub

innych Usług Nauczeni;

6) Nauczeni zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu do Strony internetowej oraz do

odwołania rezerwacji jednej lub większej ilości zarezerwowanych Lekcji w odniesieniu do

każdej osoby (Użytkownika), działającej niezgodnie z prawem, naruszającej niniejsze

warunki Regulaminu lub naruszającej inne uzasadnione prawa Nauczeni.

7) Naruszenie postanowień Regulaminu przez Użytkownika w uzasadnionych przypadkach

może stanowić także czyn zabroniony w świetle polskiego prawa. Każdy taki przypadek

będzie zgłaszany przez Nauczeni odpowiednim organom ścigania. Nauczeni zobowiązuje

się do współpracy z odpowiednimi służbami w celu zidentyfikowania Użytkownika

popełniającego czyn zabroniony w świetle polskiego prawa.

8) Użytkownik jest zobowiązany do skonfigurowania wszystkich narzędzi, programów

komputerowych i platformy w celu uzyskania dostępu do Strony internetowej.

Użytkownikowi rekomendowane też jest używanie własnego programu antywirusowego.

Treści zakazane podczas korzystania ze Strony Internetowej

Poniżej znajduje się otwarty katalog treści nielegalnych lub zabronionych na Stronie internetowej.

Użytkownik korzystając ze Strony internetowej zgadza się, iż nie będzie przesyłał do zbioru

zasobów Strony internetowej żadnych Materiałów i Treści Użytkownika, które:



1) są wyraźnie obraźliwe dla społeczności Nauczeni, przez wzgląd na to, iż promują rasizm,

bigoterię, nienawiść lub krzywdę fizyczną jakiegokolwiek rodzaju wobec jakiejkolwiek

grupy lub osoby;

2) mogą być szkodliwe dla nieletnich;

3) nękają lub popierają nękanie innej osoby;

4) obejmują przesyłanie „śmieciowych wiadomości”, „łańcuszków”, niezamówionej

masowej wysyłki lub „spamowania”;

5) promują informacje, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, iż są fałszywe,

wprowadzające w błąd lub promujące nielegalne działania lub zachowania,

6) promują informacje które są obelżywe, obsceniczne, zniesławiające lub zniesławiające lub

też stanowią groźby karalne w rozumieniu polskiego prawa, czy też innego rodzaju

przestępstwo;

7) promują nielegalną lub nieautoryzowaną kopię dzieła chronionego polskim prawem i

należące do innej osoby;

8) wyświetlają wszelkiego rodzaju treści pornograficzne lub seksualne lub zabarwione takim

charakterem;

9) udostępniają materiały, które przedstawiają wykorzystywanie osób (szczególnie tych, które

nie ukończyły 18 lat) w sposób seksualny lub z użyciem przemocy;

10) zapewniają informacje instruktażowe na temat nielegalnych działań, zabronionych przez

polskie prawo;

11) domagają się haseł lub danych osobowych innych osób i Użytkowników do celów

prywatnych, komercyjnych lub niezgodnych z prawem.

Własność intelektualna Nauczeni

1) Wszystkie elementy składowe Strony internetowej, w szczególności:

a) nazwa Strony internetowej;

b) logo Strony internetowej;

c) zdjęcia i opisy Usług Nauczeni;

d) zasady działania Strony internetowej, wszystkie jej elementy graficzne, interfejs,

oprogramowanie, kod źródłowy oraz bazy danych

- podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o

prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo



własności przemysłowej oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w

tym przepisów prawa Unii Europejskiej.

2) Jakiekolwiek korzystanie z własności intelektualnej Nauczeni bez jego uprzedniego,

wyraźnego zezwolenia jest zabronione.

3) Wszystkie Materiały i Treści Nauczeni znajdujące się na Stronie internetowej (chyba że

zostały przesłane przez innych Użytkowników), stanowią własność Nauczeni, jej

podmiotów stowarzyszonych lub innych odpowiednich stron trzecich. Korzystając ze

Strony internetowej Użytkownik potwierdza, że Materiały i Treści Nauczeni są chronione

prawem autorskim i innymi prawami własności intelektualnej.

4) Użytkownik może wyłącznie do własnego, niekomercyjnego użytku, wykonać następujące

czynności, tj.:

a) pobierać, wyświetlać i przeglądać Materiały i Treści Nauczeni na ekranie komputera,

b) pobierać i przechowywać Materiały i Treści Nauczeni w formie elektronicznej na

dysku (ale nie na żadnym serwerze ani innym urządzeniu pamięci masowej

podłączonym do sieci),

c) wydrukować jeden egzemplarz Materiałów i Treści Nauczeni.

5) Nie wolno w żaden inny sposób powielać, modyfikować, kopiować, rozpowszechniać ani

wykorzystywać do celów komercyjnych jakichkolwiek Materiałów i Treści Nauczeni bez

pisemnej zgody Nauczeni.

6) Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi odpowiedzialność za Treści

Użytkownika, w tym za ich legalność, wiarygodność, oryginalność i prawa autorskie.

7) Użytkownik Nauczyciel, publikując za pośrednictwem Strony internetowej własne

Materiały i Treści Użytkownika, co do których posiada autorskie prawa majątkowe,

wyraża zgodę na udzielenie niewyłącznej i bezpłatnej licencji na ich wykorzystanie przez

innych Użytkowników na polach eksploatacji związanych z publikacją i wykorzystaniem w

celach świadczenia lub korzystania z Usług Dydaktycznych dostępnych poprzez Stronę

internetową. Użytkownik Nauczyciel może w każdej chwili cofnąć udzieloną licencję

poprzez usunięcie z zasobów Strony internetowej Materiałów i Treści Użytkownika.

8) Obszary „publicznie dostępne”, tj. mogące być przeglądane bez zakładania Konta na

Stronie internetowej są dostępne dla wszystkich odwiedzających Stronę internetową.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Materiały i Treści Użytkownika będą widoczne



dla wszystkich Użytkowników i będą dostępne za pośrednictwem Strony internetowej w

tych obszarach świata, gdzie ta będzie mogła być wyświetlona.

Tworzenie Konta przez Użytkownika

1) W celu utworzenia Konta, Użytkownik powinien wykonać następujące czynności:

a) wejść na Stronę internetową;

b) kliknąć w zakładkę „Utwórz konto”;

c) wybrać rodzaj tworzonego Konta, tj. dla Ucznia, dla Rodzica/Opiekuna, dla

Nauczyciela;

d) w wyświetlającym się formularzu wpisać następujące dane obowiązkowe:

e) imię,

f) nazwisko,

g) adres poczty elektronicznej,

h) stworzone hasło do Konta,

i) opcjonalnie – podać Kod Polecający/Kod Specjalny

j) obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o zapoznaniu się z

Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień;

k) opcjonalnie - zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na

otrzymywanie od Nauczeni informacji handlowych o informacje o nowościach,

promocjach i wydarzeniach, przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej;

l) kliknąć opcję „Zarejestruj się”.

2) Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta niezwłocznie po wpisaniu wyżej wskazanych

danych oraz po ponownym kliknięciu opcji „Zarejestruj się” i potwierdzeniu rejestracji

poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego przesłanego na podany przez niego adres poczty

elektronicznej.

3) Kliknięcie opcji „Zarejestruj się” i potwierdzenie rejestracji poprzez kliknięcie linku

aktywacyjnego przesłanego na podany przez niego adres poczty elektronicznej jest

równoznaczne z zawarciem przez Użytkownika Umowy i Umowy o świadczenie Usługi

Konta.

4) Po utworzeniu Konta, Użytkownik może uzupełnić zapisane na nim dane obowiązkowe o

następujące dane fakultatywne. W zależności od rodzaju Konta będą to:

1) telefon



2) zdjęcie

3) opis

4) nauczane przedmioty

5) Za pomocą Konta, Użytkownik może w szczególności przechowywać swoje dane oraz

przeglądać historię odbytych Lekcji oraz posiada dostęp do kalendarza, w którym

oznaczone są Lekcje mające odbyć się w przyszłości.

6) Użytkownik – jeżeli nie ma względem Nauczeni jakichkolwiek zobowiązań finansowych,

lub też gdy w jego harmonogramie nie widnieje umówiona Lekcja – może w każdym

czasie i bez podania przyczyny wypowiedzieć Umowę i Umowę o świadczenie Usługi

Konta ze skutkiem natychmiastowym poprzez usunięcie Konta. W tym celu Użytkownik

powinien zalogować się na Konto a następnie kliknąć opcję „usuń konto”. W innym

przypadku Użytkownik powinien skontaktować się z Nauczeni i poinformować o

zamiarze usunięcia Konta. Nauczeni, po dopełnieniu wszystkich wymaganych

formalności usunie Konto zainteresowanego Użytkownika.

7) W przypadku korzystania przez Użytkownika z Konta w sposób sprzeczny z przepisami

prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu lub dobrymi

obyczajami, a także w przypadku dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze

zabronionym przez Regulamin lub treści o charakterze bezprawnym, Nauczeni może

zablokować Konto, co jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez Nauczeni Umowy i

Umowy o świadczenie Usługi Konta z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego

14 dni. Po upływie okresu wypowiedzenia wskazanego w zdaniu poprzedzającym, Konto

jest trwale usuwane.

8) Zablokowanie lub usunięcie Konta posiadającego umówione lub opłacone Lekcje przez

Użytkownika spowoduje dokonanie zwrotu środków na wybrane przez Użytkownika

konto bankowe.

9) Podczas rejestracji na Stronie Internetowej Użytkownik zostanie poproszony o

utworzenie hasła, które powinno zostać zachowane w tajemnicy i nie ujawniane ani

udostępniane nikomu.

10) Jeśli Nauczeni ma uzasadnione podejrzenie sądzić, iż nastąpiło lub może nastąpić

jakiekolwiek niewłaściwe użycie Strony internetowej lub naruszenie ogólnych zasad

bezpieczeństwa, może zlecić Użytkownikowi zmianę hasła. Jeżeli Użytkownik nie

dostosuje się do zaleceń przekazanych na podany przez niego adres poczty



elektronicznego, Nauczeni ma prawo do czasowego lub permanentnego zablokowania

Konta takiego Użytkownika.

Zakup Usług Dydaktycznych przez Użytkownika Ucznia lub Użytkownika

Rodzica/Opiekuna

1) Ceny Usług Dydaktycznych dostępnych na Stronie internetowej są wrażone w złotych

polskich (PLN) i stanowią wartość brutto (zawierają wszystkie obowiązkowe składniki

ceny, w tym należny podatek VAT).  Cena Usługi Dydaktycznej stanowi określone

Honorarium dla Nauczyciela.

2) Użytkownik może nabywać Usługi Dydaktyczne jedynie po utworzeniu Konta. W

przypadku utworzenia Konta, Użytkownik powinien zalogować się na nie przed

rozpoczęciem zakupu Usługi Dydaktycznej.  

3) W celu nabycia Usługi Dydaktycznej, Użytkownik powinien wykonać następujące

czynności: 

a) wejść na Stronę internetową;  

b) zalogować się na swoje Konto dla Ucznia lub Rodzica/Opiekuna

c) wejść w zakładkę wybranego nauczyciela i kliknąć opcję „Kup Pakiet” lub kliknąć

na godzinę w kalendarzu; 

d) wejść w zakładkę „Cennik” i kliknąć opcję „Kup pakiet”; 

e) obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na

dostarczenie za pośrednictwem Nauczeni Usługi Dydaktycznej świadczonej przez

Nauczyciela; 

f) w przypadku, gdy Użytkownik jest Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach

Konsumenta - zaznaczyć odpowiedniego checkbox’a przy oświadczeniu o

charakterze zawieranej Umowy (zawodowym lub niezawodowym); 

g) kliknąć opcję “Zapłać”, a następnie dokonać zapłaty za Usługę zgodnie z

wybranym sposobem płatności. 

4) Płatności za Produkt, Użytkownik może dokonać: 

a) karta debetową lub kredytową za pomocą serwisu Stripe; 



b) przelewem przy wykorzystaniu systemu płatności Przelewy24; 

c) z wykorzystaniem systemu BLIK;

5) Kliknięcie przez Użytkownika opcji „Kup pakiet” lub “” jest równoznaczne z zawarciem

z Nauczeni Umowy pośrednictwa celem uzyskania Usługi Dydaktycznej świadczonej

przez Nauczyciela.  

6) Po wykupieniu Usługi Dydaktycznej, Użytkownik otrzymuje potwierdzenie jego złożenia

na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Użytkownik może, przy użyciu

swojego Konta uzyskać informację o Nauczycielu, Usłudze Dydaktycznej i terminie jej

realizacji.

7) Niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności dokonanej przez Użytkownika na rachunku

bankowym Nauczeni, Nauczeni umożliwia Użytkownikowi skorzystanie z zamówionej

przez niego Usługi Dydaktycznej w wybranym przez niego terminie.  

8) Jeżeli Usługa Dydaktyczna nie zostanie opłacona w ciągu 24 godzin od jej zamówienia,

Nauczeni ma prawo uniemożliwić świadczenie Usługi Dydaktycznej. Użytkownik zostaje

o tym fakcie powiadomiony za pomocą wiadomości przesłanej na podany przez niego

adres poczty elektronicznej.

Reklamacje dotyczące Usług Dydaktycznych

1) Wszelkie reklamacje (Spory Ucznia z Nauczycielem) zgłaszane Nauczeni przez Ucznia,

Rodzica lub Opiekuna albo Nauczyciela za pośrednictwem Strony Internetowej będą

rozpatrywane przez Nauczeni.

2) Strony Sporu Ucznia z Nauczycielem postanawiają, że w dobrej wierze podejmą próbę

niezwłocznego rozwiązania Sporu w sposób polubowny.

3) Użytkownik zgadza się na pełną współpracę z Nauczeni w rozwiązywaniu wszelkich

Sporów Ucznia z Nauczycielem.

4) Nauczeni dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby w ciągu czternastu dni udzielić

pisemnej odpowiedzi za pośrednictwem poczty elektronicznej na wszelkie rozpoczęte

Spory Ucznia z Nauczycielem zgłoszone przez Ucznia, Rodzica/Opiekuna albo

Nauczyciela za pośrednictwem Strony internetowej.



5) Nauczeni zastrzega sobie prawo do poinformowania odpowiednio Nauczyciela, Rodzica/

Opiekuna lub Ucznia o wszelkich Sporach Ucznia z Nauczycielem przeciwko nim oraz

do przekazania im kopii odpowiedzi udzielonej przez Nauczeni.

6) Po każdej Lekcji Użytkownik ma dwadzieścia cztery godziny na zgłoszenie Sporu Ucznia

z Nauczycielem, jaki może się pojawić pomiędzy Nauczycielem a Uczniem

(Rodzicem/Opiekunem) w związku ze świadczeniem Usług Dydaktycznych.

7) Nauczeni zastrzega sobie prawo do tymczasowego zablokowania Konta Ucznia i/lub

Nauczyciela ze skutkiem natychmiastowym podczas prowadzenia Dochodzenia w sprawie

Sporu Ucznia z Nauczycielem. Konto Użytkownika może zostać odblokowane lub też

całkowicie usunięte po zakończeniu Dochodzenia w sprawie Sporu Ucznia z

Nauczycielem.

8) Konsekwencje Dochodzenia w sprawie Sporu Ucznia z Nauczycielem wszczętego przez

Ucznia, Rodzica/Opiekuna lub Nauczyciela są orzekane przez Nauczeni.

9) W przypadku Sporu Ucznia z Nauczycielem przed otrzymaniem przez Nauczyciela

Wynagrodzenia Nauczyciela, Nauczeni zastrzega sobie prawo do jego wstrzymania aż do

czasu zakończenia Dochodzenia w sprawie Sporu Ucznia z Nauczycielem.

Reklamacje dotyczące Usług Nauczeni

1) Użytkownik może złożyć reklamację w przypadku, gdy Nauczeni świadczy Usługi drogą

elektroniczną w sposób niezgodny z Regulaminem, czego skutkiem jest w szczególności

nieprawidłowe przeprowadzenie Usługi. 

2) Użytkownik składający reklamację z powodów wskazanych powyżej, powinien przesłać za

pomocą poczty elektronicznej pod adres kontakt@nauczeni.pl wiadomość zawierającą

następujące elementy: 

a) imię i nazwisko Użytkownika; 

b) adres poczty elektronicznej; 

c) opis dostrzeżonych nieprawidłowości. 

3) Postanowienia niniejszego określone poniżej dotyczą wyłącznie Użytkowników będących

Konsumentami.

4) Odpowiedź na reklamację Nauczeni wysyła Użytkownikowi pocztą elektroniczną.



5) W przypadku gdy usunięcie wady świadczonej Usługi lub dokonanie jej wymiany na inną

nie jest możliwe, Nauczeni informuje Użytkownika o możliwości złożenia przez niego

oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpienia od Umowy. W zależności od wyboru

Użytkownika, Nauczeni zwraca Użytkownikowi całość lub część ceny za Usługę w

terminie 14 Dni roboczych od dnia dokonania przez Użytkownika wyboru jednego ze

świadczeń zaoferowanych przez Nauczeni.

6) Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania

reklamacji i dochodzenia roszczeń.

7) Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika z

pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady

dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych:

a) powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do

których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;

b) Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;

c) Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

d) Klient może skorzystać także z platformy do internetowego rozstrzygania sporów

(ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

1) Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Sprzedawcę znajdują się w Polityce

prywatności dostępnej pod adresem: https://www.nauczeni.pl/static/Privacy_Policy.pdf. 

2) Korzystając ze Strony internetowej i akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik

zobowiązuje się także stosować do Polityki Prywatności.

Dostępność Strony internetowej i zastrzeżenia

1) Nauczeni nie udzielają żadnych gwarancji, iż Strona internetowa i świadczone za jej

pośrednictwem Usługi będą wolne od defektów i / lub wad.

2) Nauczeni zobowiązuje się dołożyć wszelkich i uzasadnionych starań, aby zapewnić

bezpieczeństwo Strony internetowej, wolność od błędów, wirusów i innego złośliwego

oprogramowania. Nauczeni, przez wzgląd na stale rozwijające się zagrożenia w sieci, nie

może dać żadnej gwarancji w tym zakresie, zaś wszyscy Użytkownicy zobowiązani są brać

http://ec.europa.eu/consumers/odr/


odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo, bezpieczeństwo swoich danych osobowych

i komputerów.

3) Nauczeni nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia lub niedostępność Strony

internetowej.

4) Nauczeni zastrzega sobie prawo do zmiany, zawieszenia lub przerwania dowolnej części

(lub całości) Strony internetowej, w tym między innymi wszelkich dostępnych Usług.

5) Niniejsze postanowienia Regulaminu będą miały nadal zastosowanie do każdej

zmodyfikowanej wersji Strony Internetowej, chyba że w niniejszym Regulaminie

zastrzeżono inaczej.

Obowiązki Nauczeni względem Użytkowników

1) Nauczeni zobowiązuje się świadczyć Usługi z należytą starannością i umiejętnościami

oraz w odpowiednim czasie i w najlepszym interesie Użytkownika;

2) Strona internetowa może być okresowo niedostępna, co jest uzasadnione regularnymi (i

awaryjnymi) konserwacjami oraz aktualizacjami Strony internetowej.

3) Nauczeni nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania ze

strony Użytkownika związane z niemożnością uzyskania dostępu do Usług w całości lub

w części, w tym między innymi:

a) echo, opóźnienie w przesyle dźwięku, przerwy w przesyle video;

b) nieumiejętne korzystanie przez Użytkownika z rekomendowanego zestawu

słuchawkowego i mikrofonu

c) brak spełnienia przynajmniej minimalnych wymagań systemowych.

4) Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że od czasu do czasu może

doświadczyć całkowitej lub częściowej awarii filmu podczas Lekcji z powodu zmian lub

niewystarczającej przepustowości łącza internetowego. W takich okolicznościach

Użytkownik zgadza się na kontynuację Lekcji bez wideo.

Odwołanie Lekcji, zmiany harmonogramów Lekcji, absencja Użytkownika

1) Użytkownik potwierdza i godzi się z faktem, iż zamówione Lekcje rozpoczną się w

uzgodnionym dniu i określonej godzinie (co do których Użytkownik został odpowiednio

poinformowany), bez względu na to, czy Użytkownik będzie w nich uczestniczył, czy też

nie.



2) W przypadku gdy Uczeń nie może pojawić się na zaplanowanej Lekcji i jeżeli

zasygnalizuje to z wyprzedzeniem, które dany Nauczyciel ustawił na swoim profilu jako

akceptowalne (np. dwie godziny przed planowanym rozpoczęciem Lekcji), Nauczeni

wyrazi zgodę na anulowanie lub zmianę terminu, a Honorarium Nauczyciela za tę Lekcję

zostanie ponownie zamienione na wolne Kredyty „przechowane” na koncie Ucznia

możliwe do wykorzystania na kolejną Lekcję z tym samym, lub wybranym przez Ucznia

Nauczycielem.

3) W przypadku skutecznego przełożenia Lekcji przez Ucznia, Nauczyciel otrzyma

Wynagrodzenie dla Nauczyciela dopiero po odbyciu tej Lekcji.

4) Nauczyciel ma prawo do anulowania Lekcji dwadzieścia cztery godziny przez

planowanym jej rozpoczęciem. Nauczeni wyrazi zgodę na anulowanie lub zmianę terminu

a Honorarium Nauczyciela za tę Lekcję zostanie ponownie zamienione na wolne Kredyty

„przechowane” na koncie Ucznia możliwe do wykorzystania na kolejną Lekcję z tym

samym, lub wybranym przez Ucznia Nauczycielem.

5) Wszystkie odwołania Lekcji (i wszelkie prośby o zwrot pieniędzy lub prośby o zmianę

harmonogramu) muszą być dokonywane bezpośrednio za pośrednictwem Strony

internetowej.

6) Niepojawienie się Nauczyciela na Lekcji bez jej anulowania, a także wielokrotne

anulowanie Lekcji przez Nauczyciela może skutkować rozwiązaniem Umowy między

Nauczycielem a Nauczeni. W każdym takim przypadku Nauczeni będzie rejestrować

incydent na podstawie danych Nauczyciela przez okres dwunastu miesięcy.

Informacje prawne

1) Wszystkie warunki Regulaminu podlegają prawu polskiemu, a wszelkie spory powstałe w

związku z Regulaminem, Stroną internetową lub Usługami podlegają wyłącznej

jurysdykcji sądów polskich.

2) Nauczeni regularnie weryfikują aktualność powyższego oświadczenia. Ostatnia

aktualizacja miała miejsce w dniu 15 kwietnia 2022 r.

Uwagi ogólne

1) Bez uprzedniej pisemnej zgody Nauczeni Użytkownik nie może przenosić, przekazywać,

obciążać, zlecać podwykonawstwa ani w żaden inny sposób korzystać ze wszystkich

swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.



2) Nauczeni może w dowolnym momencie scedować, przenieść, obciążyć, podzlecić lub

zawrzeć w jakikolwiek inny sposób całość lub część swoich praw lub obowiązków

wynikających z niniejszego Regulaminu.

3) Niniejsze warunki mogą być przez zmieniane i aktualizowane przez Nauczeni. Zmienione

warunki będą obowiązywać od daty publikacji nowego dokumentu na Stronie

internetowej. Użytkownicy powinni regularnie sprawdzać warunki korzystania z usługi,

aby zapoznać się z aktualną wersją.

4) Użytkownik, który nie zgadza się na zmianę Regulaminu, może poprzez usunięcie Konta

wypowiedzieć Umowę oraz Umowę o świadczenie Usługi Konta ze skutkiem

natychmiastowym do czasu wejścia w życie zmian Regulaminu. Brak wypowiedzenia

uznaje się za zgodę na świadczenie przez Nauczeni Usług zgodnie ze zmienionymi

postanowieniami Regulaminu.

5) Niniejsze warunki wraz z Polityką Prywatności zawierają całą Umowę między stronami

dotyczącą jej przedmiotu i zastępują wszelkie wcześniejsze dyskusje, ustalenia lub

porozumienia, które mogły mieć miejsce w związku z warunkami.

Część II

Dodatkowe postanowienia dla Użytkowników Nauczycieli

1) Niniejsza część Regulaminu (dalej jako: Regulamin dla Nauczyciela) określa warunki na

których Nauczeni udziela Nauczycielowi licencji na dostęp dedykowanej platformy

funkcjonującej na Stronie internetowej stworzonej przez Nauczeni, której zadaniem jest

ułatwienie świadczenia Usług Dydaktycznych Nauczycielowi bezpośrednio do Uczniów.

2) W Regulaminie dla Nauczyciela termin Nauczyciel, odnosi się do osób zarejestrowanych

w Panelu Nauczyciela znajdującego się na Stronie internetowej, chcących świadczyć

Usługi dydaktyczne za pomocą platformy stworzonej przez Nauczeni.

3) Nauczyciel korzystający ze Strony internetowej oraz innych Usług Nauczeni jednocześnie

zgadza się na warunki zapisane w Regulaminie dla Nauczyciela oraz na wszystkie inne

warunki określane w Regulaminie i Polityce Prywatności.

4) W przypadku, kiedy Nauczyciel nie jest pewny swoich praw lub obowiązków, może

skontaktować się z Nauczeni przy pomocy adresu poczty elektronicznej

kontakt@nauczeni.pl. celem uzyskania satysfakcjonujących go wyjaśnień.

Nauczyciel a Nauczeni

mailto:kontakt@nauczeni.pl


1) Regulamin dla Nauczyciela reguluje działania Nauczycieli w związku z korzystaniem ze

Strony internetowej oraz innych Usług Nauczeni.

2) Korzystając ze Strony internetowej oraz innych Usług Nauczeni, Nauczyciel akceptuje

wszystkie warunki Regulaminu, Regulaminu dla Nauczycieli i Polityki Prywatności.

3) Nauczeni zastrzega sobie prawo do zmiany warunków współpracy (dowolnej części) w

dowolnym momencie i ze skutkiem natychmiastowym od momentu opublikowania

dokumentu na Stronie internetowej.

4) Nauczeni zaleca regularne sprawdzanie Strony internetowej, na której opublikowane są

Regulamin i Polityka Prywatności. Zaleca się też uważne przeczytanie wymienionych

dokumentów przed ich akceptacją.

5) Nauczyciel powinien mieć pewność, że rozumie zapisy wymienionych dokumentów przez

rozpoczęciem korzystania ze Strony internetowej i Usług Nauczeni.

6) Jeśli Nauczyciel nie zgadza się z jakąkolwiek częścią wymienionych dokumentów, nie

może korzystać ze Strony internetowej ani z innych Usług Nauczeni.

Nauczyciel – rejestracja i profil

1) Nauczeni zastrzega sobie prawo do zdecydowania, czy po wypełnieniu profilu Nauczyciel

kwalifikuje się do świadczenia Usług Dydaktycznych. Aby wziąć udział w procesie

selekcji, Nauczyciel powinien założyć Konto na Stronie internetowej, które będzie

podlegać weryfikacji. Nauczyciel zostanie poproszony o zweryfikowanie Konta poprzez

potwierdzenie linku aktywacyjnego wysłanego na adres jego poczty elektronicznej podany

podczas procesu zakładania Konta i wypełnienie swojego profilu. Następnie, profil

Nauczyciela zostanie zweryfikowany przez Nauczeni. Jeśli weryfikacja przebiegnie

pomyślnie, Konto dla Nauczyciela zostanie aktywowane i umożliwi planowanie Lekcji z

Uczniami.

2) Zarejestrowani i zweryfikowani Nauczyciele będą mogli planować Lekcje tylko wtedy,

kiedy wypełnią wszystkie sekcje swojego profilu na Stronie internetowej, tj.

a) Nauczne przedmioty

b) Zdjęcie

c) Dane bankowe

d) Swoją biografię

e) Cennik

f) Kalendarz



3) Nauczeni zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy z Nauczycielem w przypadku

powzięcia wątpliwości co do jakości świadczonych przez niego Usług Dydaktycznych. W

takim przypadku Nauczeni ma prawo do zablokowania lub usunięcia Konta dla

Nauczyciela.

4) Nauczeni zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta dla Nauczyciela po upływie jednego

6 miesięcy nieprzerwanego okresu bezczynności Nauczyciela, tj. niekorzystania z Konta w

jakikolwiek sposób.

5) Zamknięcie Konta dla Nauczyciela oznacza odebranie Nauczycielowi prawa do

świadczenia Usług Dydaktycznych za pośrednictwem Strony internetowej.

Nauczyciel – obowiązki

1) Nauczyciel, korzystając ze Strony internetowej oraz innych Usług oraz świadcząc Usługi

Dydaktyczne Uczniom, zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich wymagań

określonych przez Nauczeni, także tych okresowo zmienianych w Regulaminie i Polityce

Prywatności.

2) W szczególności Nauczyciel zgadza się:

a) przyjąć na siebie pełną odpowiedzialność za rolę Nauczyciela i świadczyć Uczniom

najlepszej jakości Usługi Dydaktyczne, które obejmują także przygotowanie

odpowiednich treści (Treści Nauczeni, Treści Użytkownika) i Materiałów zależnie od

tematyki Lekcji;

b) uzupełniać dostępność w kalendarzu, umożliwiającą rezerwację Lekcji przez Uczniów;

c) informować Nauczeni, najszybciej jak to możliwe o zmianach dostępu do Konta.

Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za wszelkie Spory pomiędzy Uczniem a

Nauczycielem powstałe z jego winy i w wyniku problemów mających wpływ na

wydajność Usług dydaktycznych;

d) niezwłocznie powiadomić Nauczeni o braku sposobności świadczenia Usług

Dydaktycznych;

e) upewnić się, że wszelkie informacje przekazane Nauczeni są prawdziwe, dokładne,

aktualne i kompletne przez cały czas świadczenia Usług Dydaktycznych.

3) Wyłącznie Nauczyciel jest odpowiedzialny za sprawdzanie poprawności przekazanych

danych oraz prawidłowego funkcjonowania narzędzi (sprzęt na którym Nauczyciel

świadczy Usługi Dydaktyczne), Materiałów oraz Treści Użytkownika używanych podczas

Lekcji oraz za rozwiązywanie problemów powstałych w czasie zajęć.



Nauczyciel – płatności

1) Nauczyciel upoważnia Nauczeni do pobierania w jego imieniu Honorarium dla

Nauczyciela za każdą odbytą Lekcję (stawka godzinowa ustalana jest indywidualnie przez

Nauczyciela).

2) Nauczeni zapłaci Nauczycielowi Wynagrodzenie dla Nauczyciela, odpowiadające sumie

Honorarium dla Nauczyciela pomniejszonego o prowizję Nauczeni za wszystkie odbyte

Lekcje na następujących zasadach:

a) Nauczeni uzyskuje prawo do autoryzowanych i automatycznych przelewów

Wynagrodzenia Nauczyciela do Nauczyciela;

b) nauczyciel sam określa terminy wypłat Wynagrodzenia Nauczyciela w formie

zebranych na Koncie środków w zakładce Finanse;

c) Nauczyciel może doprowadzić do czterech wypłat w jednym miesiącu;

d) w przypadku braku wypłat Wynagrodzenia Nauczyciela określonych przez

Nauczyciela wypłata Wynagrodzenia Nauczyciela następuje po upływie okresu

rozliczeniowego, trwa od początku danego miesiąca do jego końca, początek miesiąca

jest definiowany jako pierwszy dzień, a koniec miesiąca jest określany, jako jego

ostatni dzień;

e) przelew Wynagrodzenia Nauczyciela następuje w ciągu pierwszych pięciu dni

następnego okresu rozliczeniowego;

f) wartość jednej Lekcji przeprowadzonej przez Nauczyciela jest ustalana indywidualnie

przez Nauczyciela;

g) Nauczyciel akceptuje warunki płatności przed otrzymaniem Wynagrodzenia dla

Nauczyciela;

h) w wyniku przeprowadzonej przez Nauczyciela Lekcji nie powstaje Spór z Uczniem.

4) Podstawą Wynagrodzenia dla Nauczyciela jest faktura, którą w imieniu Nauczyciela,

Nauczeni wystawia Uczniowi. Faktura jest generowana automatycznie. Nauczyciel po

zalogowaniu na swoje Konto ma dostęp do wszystkich swoich faktur w sekcji Finanse.

5) Akceptując Regulamin, Nauczyciel potwierdza, iż udziela Nauczeni zgody na

automatyczne generowanie faktur w jego imieniu na następujących warunkach:

a) nabywcą jest Nauczeni,

b) nazwą Usługi Dydaktycznej świadczonej przez Nauczyciela jest: “Usługa

Dydaktyczna”,



c) jednostką usługi jest jedna godzina zegarowa (60 minut) świadczenia Usługi

Dydaktycznej,

d) cena jednostkowa brutto Honorarium dla Nauczyciela jest ustalana indywidualnie

przez Nauczyciela,

e) sprzedawcą jest Nauczyciel bądź prowadzona przez Nauczyciela firma zgodnie z

warunkami określonymi w następnym punkcie.

6) Nauczyciel jest zobowiązany określić na swoim Koncie, w sekcji Finanse czy prowadzi

zarejestrowaną działalność gospodarczą i jeżeli:

a) Nauczyciel prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą, Sprzedawcą na fakturze

generowanej przez Nauczeni będzie działalność gospodarcza Nauczyciela.

b) Nauczyciel nie prowadzi zarejestrowanej działalności gospodarczej, Sprzedawcą na

fakturze generowanej przez Nauczeni będzie Nauczyciel prowadzący nierejestrowaną

działalność gospodarczą.

7) Zasady działania i rozliczenia działalności nierejestrowanej można znaleźć na stronie

https://www.nauczeni.pl/podatki

8) Zasady działania i rozliczeń działalności wykonywanej osobiście można znaleźć na stronie

https://www.nauczeni.pl/podatki

9) Akceptując Regulamin i Politykę Prywatności Nauczyciel potwierdza, iż jest świadomy

tego, że przychód z prowadzenia działalności nierejestrowanej nie może przekroczyć

określonych prawem kwot.

10) Nauczyciel jest odpowiedzialny za rozliczenie swoich zobowiązań podatkowych

wynikających z przychodów uzyskanych w wyniku realizacji Lekcji na Stronie

internetowej. Nauczeni zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za nieprawidłowe

dokonanie rozliczeń podatkowych przez Nauczyciela.

11) W przypadku wystąpienia Sporu Ucznia z Nauczycielem i jeżeli z tego powodu Uczeń

zażąda zwrotu Honorarium dla Nauczyciela za nieprawidłowo poprowadzoną Lekcję,

Nauczeni będzie uprawnione w imieniu Nauczyciela do zwrotu Honorarium dla

Nauczyciela za Lekcję Uczniowi w całości lub w części. W takich okolicznościach

Nauczyciel może nie otrzymać zapłaty za przeprowadzoną Lekcję w całości lub w części.

Zwrot Honorarium dla Nauczyciela uzależniony jest od wyniku przeprowadzonego

Dochodzenia w sprawie Sporu Ucznia z Nauczycielem.

https://www.nauczeni.pl/podatki


12) W przypadku jeśli żądanie zwrotu należności za przeprowadzoną Lekcję przez Ucznia

nastąpi po wypłacie Wynagrodzenia dla Nauczyciela przez Nauczeni – o ile żądanie te

będzie zasadne – Nauczeni będzie uprawniona do wstrzymania przesyłania środków

pieniężnych oraz potrącenia wszelkich kwot należnych Nauczycielowi przez Nauczeni.

Nauczyciel – Kod polecający/Kod specjalny

1) Po zakończonej rejestracji Nauczyciel otrzymuje unikalny Kod Polecający/Kod Specjalny.

2) Kod Polecający/Kod Specjalny może być użyty w procesie rejestracji przez innych

Nauczycieli

3) Jeśli Nauczyciel zastosuje Kod Polecający/Kod Specjalny innego Nauczyciela, staje się

Nauczycielem Polecanym przez tego Nauczyciela.

4) Kod Polecający/Kod Specjalny przekazany przez Nauczyciela może być użyty przez

jedynie podczas zakładania Konta przeznaczonego dla Nauczyciela.

Nauczyciel – ocena Nauczyciela przez Ucznia

Nauczeni umożliwia Uczniowi pozostawienie oceny oraz informacji zwrotnej o Nauczycielu.

Nauczyciel a współpraca z Nauczeni

1) Regulamin dla Nauczyciela określa warunki współpracy Nauczyciela z Nauczeni, które od

momentu założenia Konta na Stronie internetowej są zobowiązujące zarówno dla

Nauczyciela, jak i Nauczeni, chyba że nastąpi ich wypowiedzenie:

a) ze skutkiem natychmiastowym bez powiadomienia lub rekompensaty zgodnie z

odpowiednimi klauzulami

b) ze skutkiem natychmiastowym bez odszkodowania dla jednej ze stron doręczającej

pisemne powiadomienie drugiej stronie;

c) po upływie terminu zawartej umowy.

2) Nauczeni zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy z Nauczycielem w formie

natychmiastowej, bez odszkodowania, za odpowiednim powiadomieniem (pisemnym lub



elektronicznym) jeśli Nauczyciel dopuści się naruszenia któregokolwiek z niniejszych

warunków:

a) wszelkie informacje dostarczone przez Nauczyciela okażą się nieprawdziwe,

niedokładne, nieaktualne lub niekompletne;

b) Usługi Dydaktyczne świadczone przez Nauczyciela zostaną uznane przez Nauczeni

za niezadowalające (co zostanie odpowiednio uzasadnione);

c) działalność Nauczyciela w jakikolwiek sposób może przynieść (lub istnieje

prawdopodobieństwo przyniesienia w przyszłości) Nauczeni utratę zaufania jako

podmiotu świadczącego najwyżej jakości Usługi;

d) Nauczyciel zostanie skazany prawomocnym wyrokiem, mogącym, zdaniem Nauczeni

wpłynąć na pełnioną rolę Nauczyciela;

e) Nauczyciel nie pojawi się na Lekcji bez wcześniejszego anulowania lub w przypadku,

kiedy Nauczyciel wielokrotnie odwoła Lekcje i jednocześnie nie przedstawi Nauczeni

zadowalających dowodów uprawdopodabniających sytuację powodującą taki stan

rzeczy.

f) Nauczyciel skontaktuje się z dowolnym Uczniem za pomocą innych środków

komunikacji niż te udostępnione na Stronie internetowej oraz innych Usługach.

3) W przypadku wypowiedzenia na warunkach określonych powyżej, Nauczyciel będzie

uprawniony do otrzymania Wynagrodzenia dla Nauczyciela za wszystkie wykonane

Usługi Dydaktyczne, które nie są przedmiotem Sporu Ucznia z Nauczycielem na dzień

wypowiedzenia.

4) Nauczeni nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez

Nauczyciela po dacie wypowiedzenia Umowy.

5) Nauczyciel może rozwiązać Umowę między nim a Nauczeni w dowolnym momencie

poprzez usunięcie swojego Konta. W przypadku takiego wypowiedzenia Nauczeni nie

ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek późniejsze straty poniesione przez Nauczyciela.

Zobowiązania Nauczyciela

Nauczyciel niniejszym oświadcza, że:

a) ma ukończone co najmniej osiemnaście lat i ma niezbędne kwalifikacje lub

doświadczenie, aby świadczyć usługi dydaktyczne w przedmiotach oferowanych na

swoim profilu na stronie internetowej



b) ponosi odpowiedzialność za wszelkie informacje, w tym Treści Użytkownika i

Materiały zamieszczane przez siebie na Stronie internetowej;

c) przestrzega wszystkich obowiązków określonych w Regulaminiei Polityce

Prywatności;

d) kontaktuje się z Uczniami jedynie przy pomocy narzędzi dostępnych na Stronie

internetowej;

e) nie posiada sądowego zakazu pracy z dziećmi.

Postanowienia końcowe

Niniejsza część II Regulaminu wraz z ogólnymi postanowieniami Regulaminu i Polityką

Prywatności zawierają całą Umowę między Nauczycielem a Nauczeni dotyczącą jej przedmiotu i

zastępują wszelkie wcześniejsze dyskusje, ustalenia lub porozumienia, które mogły mieć miejsce w

związku z podjęciem współpracy.

Część III

Dodatkowe postanowienia dla Użytkowników Uczniów

1) Niniejsza część Regulaminu (dalej jako: Regulamin dla Ucznia), określa warunki, na

których Nauczeni udziela Uczniom licencji na dostęp do Strony internetowej.

2) Korzystając ze Strony internetowej i Usług Nauczeni, Uczeń zgadza się stosować do

warunków określonych w Regulaminie i Polityce Prywatności.

3) Jeśli Uczeń ma wątpliwości co do swoich praw wynikających z wyżej wymienionych

dokumentów, w celu uzyskania wyjaśnień i informacji powinien skontaktować się z

Nauczeni wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej kontakt@nauczeni.pl.

Umowa Ucznia z Nauczeni

1) Regulamin dla Ucznia określa warunki działań Uczniów w związku z korzystaniem ze

Strony internetowej, Usług Nauczeni i Usług Dydaktycznych.

2) Korzystając ze Strony internetowej, Usług Nauczeni i Usług Dydaktycznych, Uczeń w

pełni akceptuje warunki określone w Regulaminie i Polityce Prywatności.

3) Nauczeni zastrzega sobie prawo do zmiany warunków dotyczących wyżej wymienionych

dokumentów w dowolnym momencie, ze skutkiem natychmiastowym po opublikowaniu

na Stronie internetowej.
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4) Zaleca się okresowe sprawdzanie Strony internetowej. Uczeń lub Rodzic/Opiekun

powinien uważnie go przeczytać i upewnić się, że rozumie ich treść przed przystąpieniem

do korzystania ze Strony internetowej, Usług Nauczeni i Usług Dydaktycznych.

5) Jeśli Uczeń nie zgadza się z jakąkolwiek częścią niniejszego Regulaminu i Polityki

Prywatności wówczas nie powinien korzystać ani ze Strony internetowej, Usług Nauczeni

i Usług Dydaktycznych.

6) Jeśli Uczeń nie ma pewności co do swoich praw wynikających z wyżej wymienionych

dokumentów lub chce uzyskać wyjaśnienia na ich temat, powinien skontaktować się z

Nauczeni poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres poczty elektronicznej

kontakt@nauczeni.pl.

Konto Ucznia, Rodzica/Opiekuna

1) W zależności od tego, czy Uczeń ma ukończone 18 lat, czy też nie będzie odpowiedzialny

za całość lub za część czynności wymaganych do zarejestrowania się i korzystania z Usług

Nauczeni.

2) Uczeń, który nie ma skończonego osiemnastego roku życia nie może założyć Konta

przeznaczonego dla Ucznia. W jego imieniu Konto zakłada Rodzic/Opiekun (Konto

przeznaczone dla Rodzica/Opiekuna).

3) Uczeń, który ukończył osiemnaście lat ponosi ma możliwość samodzielnie utworzyć

Konto przeznaczone dla Ucznia.

4) Uczeń, Rodzic/Opiekun zobowiązuje się do zachowania poufności swojego hasła do

Konta założonego na Stronie internetowej i nie może go ujawniać go nikomu innemu.

5) Uczeń, Rodzic/Opiekun ponosi odpowiedzialność za wszystkie czynności wykonywane

jako Użytkownik.

6) Po uzyskaniu bezpiecznych danych logowania do Konta Uczeń, Rodzic/Opiekun ma

obowiązek ukończyć rejestrację, podając kilka podstawowych informacji o sobie.

7) W przypadku rezerwacji pojedynczej Lekcji, Uczeń, Rodzic/Opiekun ma obowiązek

dokonać płatności za pośrednictwem Strony internetowej.

8) Po przyjęciu Honorarium dla Nauczyciela Lekcja zostanie zarezerwowana w systemie i

Nauczyciel zostanie o niej poinformowany.

9) W przypadku rezerwacji Lekcji Cyklicznych u Nauczyciela, Uczeń, Rodzic/Opiekun musi

dokonać opłaty w terminie określonym przez danego Nauczyciela (np. w ciągu
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dwudziestu czterech godzin przed rozpoczęciem pierwszej Lekcji z pakietu Lekcji

Cyklicznych).

10) W przypadku chęci złożenia reklamacji (wszczęcia Sporu Ucznia z Nauczycielem), Uczeń,

Rodzic/Opiekun musi skontaktować się z Nauczeni drogą elektroniczną poprzez

wysłanie wiadomości na adres e-mail kontakt@nauczeni.pl.

Regulamin dla Ucznia – Kod Polecający/Kod Specjalny za polecenie

1) Uczeń posiadający Konto może przekazać Kod Polecający/Kod Specjalny za polecenie

innej osobie, która może stać się potencjalnym Uczniem. Jeżeli inna osoba, otrzymawszy

Kod Polecający/Kod Specjalny założyła Konto na Stronie internetowej, Uczeń, który

przekazał Kod Polecający/Kod Specjalny otrzyma odpowiednią zniżkę na Lekcję.

2) Zniżka stanie się możliwa po pomyślnym zakupie pierwszej Lekcji przez nowego Ucznia.

Uczeń polecający automatycznie otrzyma zniżkę do wykorzystania przy następnym

zakupie Lekcji. Zniżka nie ma wartości gotówkowej, nie podlega zwrotowi i wygasa w

ciągu sześciu miesięcy od daty jej wydania.

3) Kod Polecający/Kod Specjalny za polecenie uprawnia Ucznia do zniżki wyrażonej w

procentach i zawsze dotyczy tylko jednej Lekcji.

4) Nauczeni zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości zniżki i terminu ważności jej

wykorzystania w dowolnym momencie.

Obowiązki Ucznia, Rodzica/Opiekuna

1) Podczas korzystania ze Strony internetowej, Usług Nauczeni oraz Usług Dydaktycznych,

Uczeń, Rodzic/Opiekun musi spełniać wszelkie wymagania określone przez Nauczeni i

Nauczyciela, które są okresowo zmieniane i zgodnie z Regulaminem i Polityką

Prywatności.

2) Uczeń, Rodzic/Opiekun wyraża zgodę:
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a) na posiadanie i utrzymywanie wszystkich niezbędnych wymagań technicznych

określonych Regulaminem w celu korzystania ze Strony internetowej, Usług Nauczeni

oraz Usług Dydaktycznych a także uzyskiwania do nich dostępu. Nauczeni nie ponosi

odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy techniczne związane z komputerem

osobistym (lub innym urządzeniem) Ucznia, Rodzica/Opiekuna lub dostawcą usług

internetowych. Uczeń powinien używać przynajmniej zestawu słuchawkowego i

mikrofonu (zalecana również kamera internetowa), które muszą być podłączone do

używanego urządzenia, odbierającego Stronę internetową, Usługi Nauczeni i Usługi

Dydaktyczne i być w pełni skonfigurowane.

b) do niezwłocznego powiadomienia Nauczeni, jeśli Uczeń nie będzie mógł wziąć

udziału w Lekcji.

c) by kontaktować się z Nauczycielem tylko za pośrednictwem Nauczeni Chat i

Nauczeni Video Chat.

Honorarium dla Nauczyciela

1) Nauczeni akceptuje płatności za pośrednictwem Strony Internetowej.

2) Uczeń lub Rodzic/Opiekun opłaci Nauczeni Honorarium dla Nauczyciela za każdą

zarezerwowaną Lekcję bądź pakiet na Lekcje Cykliczne.

3) Ceny Lekcji określane są indywidualnie przez Nauczycieli. Obowiązują one natychmiast

po opublikowaniu na Stronie internetowej i będą miały zastosowanie do wszystkich

rezerwacji dokonanych po takim opublikowaniu.

4) Wartość każdej zniżki wynikającej z promocji lub też Kodów Polecających/Kodów

Specjalnych może ulec zmianie. Zmiana wchodzi w życie po opublikowaniu odpowiedniej

informacji na Stronie internetowej.

5) Nauczeni może obciążyć Uczniów opłatą serwisową. Opłata serwisowa zależy od formy

płatności wybranej przez Użytkownika i nie podlega zwrotowi.

Korzystanie ze Strony internetowej przez Ucznia, Rodzica/Opiekuna

1) Uczeń, Rodzic/Opiekun może korzystać ze Strony internetowej, Konta, Usług Nauczeni

i Usług Dydaktycznych wyłącznie w celach zgodnych z ich przeznaczeniem.

2) Uczeń, Rodzic/Opiekun ponosi wyłączną odpowiedzialność za znajomość i

przestrzeganie wszelkich praw, zasad i przepisów dotyczących korzystania ze Strony

internetowej, Konta, Usług Nauczeni i Usług Dydaktycznych.



3) Uczeń, Rodzic/Opiekun zobowiązuje się do traktowania Nauczycieli z szacunkiem, zaś w

czasie Lekcji Uczeń nie będzie się zachowywać nieprzyzwoicie, grozić ani dyskutować o

sprawach innych niż te bezpośrednio związane z przedmiotem Lekcji.

4) Uczeń, Rodzic/Opiekun zgadza się nie ujawniać Nauczycielowi żadnych informacji, które

mogłyby zostać uznane za dane osobowe, w tym adresu do korespondencji, numeru

telefonu, adresu e-mail lub wszelkich innych informacji, które mogłyby zostać

wykorzystane do identyfikacji lub lokalizacji Ucznia. Naruszenie niniejszych postanowień

spowoduje zablokowanie i usunięcie Konta Ucznia i/lub Konta Rodzica/Opiekuna.

5) Uczeń, Rodzic/Opiekun zobowiązuje się do poinformowania Nauczeni o działaniach

Nauczyciela, który dąży do uzyskania wyżej wymienionych danych lub zasugeruje

spotkanie lub rozmowę offline.

6) Uczeń, Rodzic/Opiekun przyjmuje do wiadomości, że Nauczeni ma prawo i możliwość

przeglądania Materiałów i Treści Użytkownika, z możliwością ich usunięcia w przypadku

stwierdzenia nieprawidłowości lub naruszeń Regulaminu i Polityki Prywatności.

7) Nauczeni ma prawo zakończyć dowolną Lekcję, jeśli uzna, że w czasie Lekcji przesyłane

są Materiałów i Treści Użytkownika naruszające postanowienia Regulaminu i Polityki

Prywatności.

Rezerwowanie Lekcji przez Ucznia, Rodzica/Opiekuna

1) Lekcje mogą być rezerwowane przez Ucznia, Rodzica/Opiekuna.

2) Uczeń, Rodzic/Opiekun rezerwuje Lekcję poprzez wybór daty i godziny w kalendarzu

Nauczyciela znajdującym się na Stronie internetowej.

Ocena Nauczyciela przez Ucznia

1) Uczeń może pozostawić Ocenę dla Nauczyciela po zakończonej Lekcji z Nauczycielem

na Stronie internetowej.

2) Nauczyciel lub Uczeń, Rodzic/Opiekun może zgłosić wszelkie problemy lub wątpliwości,

które występują na Lekcjach prowadzonych za pomocą Strony internetowej.

Zawieszenie Ucznia i wypowiedzenie



1) Nauczeni zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub wypowiedzenia zdolności Ucznia do

rezerwacji i zakupu Lekcji w przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu i Polityki

Prywatności.

2) Nauczeni zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Ucznia po upływie sześciu miesięcy

nieprzerwanego okresu bezczynności, co oznacza, że po tym okresie nie będzie już

można korzystać z Usług Nauczeni w celu rezerwacji i zakupu Lekcji za pośrednictwem

Strony internetowej. Uczeń ma możliwość ponownego uzyskania dostępu do Strony

internetowej i Usług Nauczeni po ponownym założeniu Konta, jednakże w przypadku,

gdy wcześniejsze Konto zostało zawieszone lub dezaktywowane z powodu naruszenia

postanowień Regulaminu i Polityki Prywatności (lub w przypadku Sporu Ucznia z

Nauczycielem) założenie nowego Konta nie będzie możliwe do czasu wyjaśnienia sprawy

i uzyskania stosownej zgody dla Ucznia wydanej przez Nauczeni.

3) Nauczeni zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy z Uczniem

bez odszkodowania lub pisemnego powiadomienia, jeśli Uczeń dopuści się naruszenia

któregokolwiek z warunków Regulaminu i Polityki Prywatności lub jeśli:

a) wszelkie informacje dostarczone przez Ucznia okażą się nieprawdziwe, niedokładne,

nieaktualne lub niekompletne;

b) Uczeń, Rodzic/Opiekun działa w sposób mogący zaszkodzić wizerunkowi Nauczeni;

c) Uczeń, Rodzic/Opiekun notorycznie nie pojawia się na Lekcjach bez ich odwołania;

d) Uczeń, Rodzic/Opiekun kontaktuje się z Nauczycielem przy pomocy innych środków

komunikacji, niż te dostępne na Stronie internetowej.

4) Uczeń, Rodzic/Opiekun może usunąć Konto, co jest równoznaczne z natychmiastowym

rozwiązaniem Umowy.

5) W przypadku usunięcia Konta przez Ucznia, Rodzica/Opiekuna z własnej woli, wszelkie

niewykorzystane kredyty na przełożoną Lekcje nie zostaną zwrócone.

Zobowiązania Ucznia

1) Uczeń, Rodzic/Opiekun ponosi odpowiedzialność za informacje zamieszczane na Stronie

internetowej, które są przesyłane podczas zakładania Konta, zapewnia, że są one

dokładne, prawdziwe, aktualne i kompletne przez cały czas;

2) Uczeń, Rodzic/Opiekun ponosi odpowiedzialność za stosowność Materiałów i Treści

Użytkownika przez niego publikowanych oraz używanych w czasie trwania Umowy;



3) Uczeń, Rodzic/Opiekun będzie przestrzegać wszystkich obowiązków określonych w

Regulaminie i Polityce Prywatności;

4) W trakcie obowiązywania Umowy Uczeń, Rodzic/Opiekun będzie się kontaktować z

Nauczycielem jedynie za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych na Stronie

internetowej;

5) Uczeń, Rodzic/Opiekun będzie chronić swoje unikalne hasło do Konta;

Postanowienia końcowe

Niniejsza część III Regulaminu wraz z ogólnymi postanowieniami Regulaminu i Polityką

Prywatności zawierają całą Umowę między Uczniem, Rodzicem/Opiekunem a Nauczeni

dotyczącą jej przedmiotu i zastępują wszelkie wcześniejsze dyskusje, ustalenia lub porozumienia,

które mogły mieć miejsce w związku z podjęciem współpracy.


