Regulamin usługi Nuadu (dostępny na stronie www)
§ 1 Definicje
1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowego serwisu
Nuadu przez Użytkowników.
2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
a) Szkole – należy przez do rozumieć ___ z siedzibą ____, adres e-mail:
____, dla której Nuadu zapewnia usługę w postaci dostępu do Nuadu na
rzecz Użytkowników;
b) Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną korzystającą z
dostępu do Nuadu. Kategorie Użytkowników, przypisane im uprawnienia
oraz kategorie przetwarzanych danych osobowych, opisano w załączniku
– postanowienia szczegółowe
c) Koncie - należy przez to rozumieć istniejący w bazie danych Nuadu
wpis, z którego wynika możliwość dostępu do Nuadu po wpisaniu loginu
oraz hasła.
d) Nuadu - należy przez to rozumieć Nuadu Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni
81-451, Al. Zwycięstwa 96/98, nr KRS: 0000522737 Sądu Rejonowego
Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale
zakładowym 175.000,00 zł.
e) Nuadu - należy przez to rozumieć usługę świadczoną elektronicznie na
rzecz Użytkowników. Usługa świadczona jest w formie platformy
edukacyjnej opracowanej przez Nuadu zgodnie z podstawą programową, a
dostępnej pod adresem https://system.nuadu.pl. Platforma wykorzystuje
oprogramowanie autorstwa Nuadu.
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§ 2 Zawieranie i rozwiązywanie umowy o świadczenie usług drogą
elektroniczną
1. Użytkownik loguje się do Nuadu poprzez stronę https://system.nuadu.pl.
2. Pierwsze logowanie odbywa się z podaniem loginu nadanemu Użytkownikowi
przez Nuadu Po pierwszym logowaniu uczeń wpisuje swoje hasło. Istnieje
możliwość logowania się adresem e-mail.
3. Umowa o korzystanie z Nuadu przez Użytkownika dochodzi do skutku po
zaakceptowaniu przezeń treści Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z
Usługi.
4. Umowa o korzystanie z Nuadu zostaje zawarta na okres 1 roku szkolnego z
możliwością przedłużenia na kolejny rok.
5. Zakończenie korzystania z Nuadu możliwe jest w każdym czasie. W każdym
jednak przypadku umowa wygasa z chwilą wygaśnięcia licencji przyznanej
Szkole przez Nuadu.
6. Obowiązki Nuadu wobec Szkoły reguluje odrębna umowa.

§ 3 Parametry techniczne
1. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z
Nuadu, z zastrzeżeniem ust. powyżej, to:
a) podłączenie do Internetu,
b) przeglądarka Microsoft Internet Explorer 8.0
c) system operacyjny Microsoft Windows XP/Vista/2008/7/8,
d) włączenie aktywnej obsługi technologii Java Script
e) włączenie aktywnej obsługi tzw. „cookies” (plików cookies)
f) włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych
szyfrowanych (tzw. „SSL”)
g) zainstalowanie lub uruchomienie oprogramowania do obsługi technologii
Flash w wersji 9
h) w przypadku urządzeń mobilnych: posiadanie urządzenia mobilnego wyposażonego w jede
n z poniższych systemów:
a. Android OS w wersji co najmniej 4.0
b. iOS w wersji co najmniej [.]5.0
§ 4 Konto
1. Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim.
2. Zabrania się korzystania z Kont należących do innych Użytkowników.
3. Nuadu zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu
usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta lub serwisu
Nuadu.
§ 5 Dane osobowe i cookies
1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Szkoła, jako podmiot
decydujący o celach i środkach przetwarzania danych.
2. Szkoła powierzyła Nuadu przetwarzanie danych osobowych gromadzonych
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji
przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz
rodzajów tej dokumentacji.
3. Dane osobowe Użytkownika przetwarza się w celach szkoleniowych w zakresie
niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz
prawidłowej realizacji umowy o korzystanie z Nuadu.
4. W celu zbierania informacji o Użytkownikach, serwis Nuadu korzysta z
plików zwanych "cookies". Cookies są plikami tekstowymi, które serwer
zapisuje na dysku urządzenia końcowego Użytkownika, dzięki czemu
Użytkownik zostanie rozpoznany przy ponownym połączeniu.
5. Cookies:
a. są wykorzystywane także w celach statystycznych;
b. są ustawiane przy "wejściu" i "wyjściu" z Nuadu. Cookies nie
wpływają sposób działania urządzeń końcowych Użytkowników;
c. nie służą identyfikacji konkretnych osób, na ich podstawie nie
ustala się tożsamości Użytkowników.
6. Każdy Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu cookies na jego
urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia tego
mechanizmu udostępnianej w przeglądarce internetowej, z której korzysta

Użytkownik. Usunięcie cookies może doprowadzić do utraty możliwości
korzystania z niektórych funkcjonalności Nuadu.
7. Użytkownik zobowiązany jest chronić dane przed ujawnieniem wobec osób
nieupoważnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych.

§ 6 Korzystanie z Nuadu
1. Użytkownik upoważniony jest do korzystania z Nuadu wyłącznie w realizacji
obowiązków na rzecz Szkoły. Korzystanie odbywa się nieodpłatnie.
2. Zamieszczanie w Nuadu treści bezprawnych, obraźliwych, niezgodnych z
prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc,
nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest
zabronione.
3. W przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze
przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, dostęp do tych
danych zostanie zablokowany natychmiast.
4. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze
przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, dostęp do tych
danych zostanie zablokowany natychmiast po zawiadomieniu Użytkownika o
zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.

§ 7 Prawa autorskie
1. Oprogramowanie obsługujące serwis Nuadu, wygląd, układ funkcjonalny,
elementy graficzne, zdjęcia, logotypy, dokumenty aplikacje, bazy danych i
treści serwisu Nuadu w całości lub we fragmentach, a w szczególności
zadania domowe podlegają ochronie prawnej jako przedmiot autorskich praw
majątkowych lub innych praw przysługujących Nuadu, przy czym Szkoła
eksploatuje wybrane prawa na podstawie licencji udzielonej przez Nuadu.
2. Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób
wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać treści, obrazów lub zawartości
serwisu Nuadu, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać
lub udostępniać go w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek
innych
systemach
teleinformatycznych
inaczej
niż
dla
realizacji
obowiązków na rzecz Szkoły.
3. Jeśli Użytkownik zapisuje w bazie danych Nuadu treści chronione
przysługującymi mu prawami wyłącznymi, przyjmuje się, że udziela on
licencji na korzystanie z tych treści w najszerszym prawnie dozwolonym
zakresie.
§ 8 Reklamacje
1. Nuadu zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Nuadu, w
szczególności z powodu awarii technicznych, jak i w wypadku dokonywania
zmian w celu rozwoju funkcjonalno-technicznego Nuadu.
2. Zakłócenia w funkcjonowaniu Nuadu należy zgłaszać na adres email:
pomoc@nuadu.pl
3. Zgłoszenie reklamacyjne są rozpatrywane niezwłocznie.
4. W każdym przypadku Nuadu odpowiada za szkodę wyrządzoną umyślnie.
§ 9 Przepisy końcowe

1. Zmiany Regulaminu będą komunikowane za pośrednictwem serwisu Nuadu,
mailowo lub telefonicznie.
2. W sprawach nieuregulowanych stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w
szczególności ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o
ochronie danych osobowych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
oraz Kodeksu Cywilnego.
3. Regulamin podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez
właściwe polskie sądy powszechne.
4. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okazało się
nieważne, zostanie on zmieniony w sposób najpełniej odzwierciedlający
założenia oraz cel Nuadu, a także uzasadnione oczekiwania Użytkowników.
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie ____________.

