
Regulamin Platformy Elearningowej Volkswagen Bank Polska S.A.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Operatora Platformy 
Elearningowej Volswagen Bank Polska S.A. (dalej serwis) działającego na zlecenie Właściciela serwisu:

Właściciel Serwisu
Właścicielem serwisu jest Volkswagen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-124), 
Rondo ONZ 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 2340, NIP 527-21-05-419, REGON 
012974371, wysokość kapitału zakładowego: 54 500 000,00 PLN (opłacony w całości)

Operator Serwisu
Operatorem serwisu jest „Agencja Interaktywna MUG” s.c. Dariusz Polarczyk Natalia Stefaniak z siedzibą 
przy ulicy Geodetów 32, 60-447 Poznań, o numerze statystycznym REGON 300564590, numerze 
identyfikacji podatkowej (NIP) 7811799986

2. Usługa polega na bezpłatnym udostępnieniu treści serwisu zarejestrowanym i zweryfikowanym
użytkownikom, upoważnionym przez Właściciela serwisu do korzystania z treści publikowanych w serwisie.

3. Serwis www.vwbank-szkolenia.pl prowadzony jest w celu przedstawienia informacji o ofercie Volkswagen 
Bank Polska S.A. oraz w celu edukacji użytkowników w zakresie regulacji prawnych oraz procedur 
związanych ze sprzedażą produktów właściciela serwisu.

4. Właściciel serwisu zastrzega następujące wymagania techniczne konieczne do prawidłowego działania 
serwisu:
przeglądarka Internet Explorer/FireFox/Opera/Safari w najnowszej wersji, włączona obsługa JavaScript, 
włączona obsługa Cookie, zainstalowana kontrolka Flash w wersji 10 lub wyższej, minimalna rozdzielczość 
1024x768.

Rejestracja i pierwsze logowanie Użytkownika w serwisie

1. W pełni aktywnym użytkownikiem może być osoba, która posiada uprawnienia do korzystania z serwisu, 
tzn osoba upoważniona przez Właściciela serwisu, zarejestrowana w serwisie oraz zweryfikowana przez 
Operatora serwisu, która aktywowała konto.

2. Rejestracji użytkownika dokonuje wyznaczona osoba przez Właściciela serwisu.

3. Aby zalogować się po raz pierwszy Użytkownik wybiera opcję „Pierwsze logowanie” w celu
zweryfikowania Użytkownika.

4. Na podany przez użytkownika adres e-mail wysyłany jest e-mail weryfikacyjny z linkiem aktywującym do 
serwisu.

5. Przy następnym logowaniu system pozwoli Użytkownikowi ustawić własne hasło do logowania.

6. Przy każdym kolejnym logowaniu Użytkownik podaje login i wybrane przez siebie hasło.

7. W przypadku, gdy Użytkownik zapomni hasło może skorzystać z przypomnienia hasła. Wówczas na adres 
e-mail zapisany w systemie zostanie wysłane nowe hasło, które Użytkownik będzie mógł zmienić w Profilu 
Użytkownika.

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Właściciel serwisu. Dane osobowe Użytkowników 
podawane są dobrowolnie, zaś każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do danych oraz ich 
poprawiania, jak również żądania zaprzestania ich przetwarzania.

2. Właściciel serwisu zobowiązuje się do ochrony danych osobowych użytkowników serwisu zgodnie z 
przepisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 101, poz. 926).

3. W serwisie oprócz informacji osobowych mogą być zbierane niektóre informacje techniczne dotyczące 



użytkownika, takie jak używany system operacyjny, typ oraz wersja przeglądarki, liczba odwiedzin serwisu 
oraz adresy odwiedzanych stron internetowych. Automatycznie zbierane są tylko te informacje, które nie 
maja charakteru danych osobowych i mogą być one przekazane przez Właściciela serwisu stronom trzecim 
w postaci raportów zbiorczych.

4. Użytkownik akceptuje fakt zapisywania na jego komputerze plików Cookie służących do profilowania treści 
serwisu oraz zapamiętywania indywidualnych ostawień użytkownika. Informacje zawarte w Cookie pozwalają 
na anonimowa statystyczna analizę aktywności użytkownika w serwisie i przyczyniają się do jego bieżącego 
udoskonalania.

5. Bez względu na metodę przekazywania danych osobowych zawsze istnieje ryzyko przechwycenia ich 
przez osoby postronne. Właściciel serwisu podjął odpowiednie kroki w celu zminimalizowania ryzyka 
nieautoryzowanego dostępu do zebranych informacji osobowych, ich niewłaściwego użycia i wyeliminowania 
wszelkich niedokładności związanych z procesem zbierania tychże danych.

Odnośniki do innych stron www

1. Na stronach niniejszego serwisu mogą być umieszczone linki (odnośniki) umożliwiające użytkownikom 
bezpośrednie przejścia na inne strony internetowe. Organizator nie odpowiada jednak za treść informacji 
tam zawartych oraz politykę ochrony prywatności stosowana przez właścicieli tych stron.

Konkursy i promocje ogłaszane w serwisie

1. Użytkownicy serwisu mogą brać udział w promocjach i konkursach ogłaszanych w serwisie
organizowanych przez Operatora serwisu na zlecenie Właściciela serwisu. Udział w nich podlega odrębnym 
warunkom uczestnictwa sformułowanym specjalnie dla każdej promocji lub konkursu.

Odpowiedzialność użytkowników

1. Użytkownik zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa oraz nieprzekazywania
osobom trzecim loginu i hasła dostępu do serwisu.

2. Zabronione jest korzystanie z serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami i
zasadami współżycia społecznego.

3. W przypadku naruszenia przez użytkownika zasad serwisu Operator serwisu zastrzega sobie
prawo natychmiastowego zablokowania dostępu do serwisu dla danego Użytkownika.

4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści publikowane w swoich komentarzach. Przesyłanie 
komentarze nie mogą zawierać treści obraźliwych, wulgarnych lub naruszających dobro osób trzecich.

5. Użytkownik zobowiązuje się ponadto do:
a) zachowania w poufności wszelkich informacji zawartych na Platformie Szkoleniowej Volkswagen Bank
Polska S.A., które uzyskał podczas korzystania z serwisu
b) wykorzystania informacji, o których mowa w pkt.1, wyłącznie w celu realizacji obowiązków służbowych,
c) nie udostępniania tych informacji, o których mowa w pkt. 1, podmiotom nieuprawnionym do ich
otrzymania.

Postanowienia końcowe

1. Serwis oraz jego zawartość, w tym prezentowane znaki towarowe i opublikowane materiały stanowią 
własność Zleceniodawcy. Jeżeli nie wskazano inaczej, Użytkownicy strony maja prawo przeglądać 
zawartość strony i drukować lub zapisywać pliki z materiałami zamieszczonymi na tych stronach wyłącznie w 
zakresie własnego użytku osobistego lub służbowego. Kopiowanie, wyświetlanie, przekazywanie lub 
rozpowszechnianie materiałów zawartych w serwisie w inny sposób lub na innych nośnikach jest zabronione.

2. Operator serwisu działając na zlecenie Właściciela serwisu zastrzega sobie prawo do:

• zmiany funkcjonalności serwisu
• czasowego zawieszania działalności serwisu
• niezwłocznego usunięcia opublikowanych treści w przypadku złamania przez użytkownika regulaminu 
serwisu lub prawa powszechnie obowiązującego.



3. Operator serwisu nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:

• jakiekolwiek szkody wynikające z nieprawidłowego działania serwisu lub jego czasowej niedostępności 
wynikających z przyczyn leżących po stronie Użytkownika serwisu
• jakiekolwiek szkody wynikające z przejęcia hasła użytkownika przez osoby trzecie
• naruszenia przez użytkownika w jakikolwiek sposób majątkowych praw autorskich lub dóbr osobistych 
osób trzecich.

Zmiany regulaminu

1. Właściciel zastrzega niniejszym, że regulamin i warunki korzystania z serwisu mogą ulec zmianie. Za 
termin wniesienia zmian należy uznać termin opublikowania nowej wersji regulaminu serwisu.

2. W przypadku zmiany regulaminu Operator zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie za
pośrednictwem serwisu. Użytkownik bezwarunkowo akceptuje te formę powiadomienia o zmianach w 
regulaminie serwisu.

Kontakt

Wszelkie nieprawidłowości w działaniu serwisu oraz uwagi można wysyłać na adres e-mail
kontakt@vwbank-szkolenia.pl lub pisemnie pod adres Agencja Interaktywna MUG ul. Rynek Jeżycki 1/8 60-
847 Poznań, z dopiskiem 'Platforma Elearningowa Volkswagen Bank Polska'.


