
ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ПЛАТФОРМОЮ  
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ФУНДАЦІЇ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 

§ 1 

Інформація про Платформу elearning.sektor3-0.pl 

1. Платформа elearning.sektor3-0.pl (у подальшому – «Платформа») є освітнім веб-

сайтом, керування інформаційним вмістом якого здійснює Фундація розвитку 

інформаційного суспільства, з місцезнаходженням за адресою: 00-359 м. 

Варшава, вул. Коперника 17 (ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa), внесена в Реєстр 

асоціацій, інших громадських та професійних організацій, фондів та державних 

закладів охорони здоров'я, який знаходиться у відомстві Районного суду ст. м. 

Варшави у Варшаві, XII Господарський відділ Вітчизняного судового реєстру, за 

номером KRS (номер у Державному судовому реєстрі підприємців): 0000303048 (у 

подальшому – «Фундація розвитку інформаційного суспільства» або «FRSI» або 

«Розпорядник персональних даних»). 

2. На Платформі доступні освітні онлайн-курси (у подальшому – «Курси»). 

3. Розпорядник персональних даних має повне право додавати, видаляти або 

редагувати інформаційний вміст Платформи, у тому поширювати цей вміст та 

інформацію. 

4. Платформа доступна за адресою: https://elearning.sektor3-0.pl. 

§ 2 

Користування Платформою та Курсами 

1. Платформою та Курсами можуть користуватися повнолітні особи. Зокрема, Курси 

рекомендовані людям, пов’язаним із громадськими організаціями. 

2. Користування Платформою та Курсами, доступними на ній, є безкоштовним. 

3. Для користування Платформи необхідно мати у своєму розпорядженні комп’ютер 

із доступом до мережі Інтернет. 

4. Кожна особа, яка бажає скористатися Курсами, доступними на Платформі, 

повинна зареєструватися на ній, використовуючи форму, у змісті якої вказати такі 

дані: 

1. ім'я та прізвище, 

2. адресу електронної пошти, 

3. пароль. 

5. Створення облікового запису на Платформі означає прийняття цих Правил. 

6. Реєстрація на Платформі є добровільною та безоплатною. 

7. Особа, зареєстрована на Платформі, є Користувачем Платформи. 

8. Користувач має доступ до свого облікового запису за допомогою свого логіну і 

пароля. 

9. Користувач має право на доступ до своїх персональних даних, а також право їх 

виправити або видалити. 

10. Під час першого входу на Платформу, Користувач зобов’язаний надати такі дані: 

1. Вік 

2. Стать 

3. Розмір міста 
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4. Назву організації або групи, яку він представляє 

11. FRSI інформує, що всі навчальні матеріали, розміщені на Платформі, захищені 

авторським правом. Користувач має право максимально використовувати ресурси 

Платформи (у межах наданого йому доступу). Однак Користувачеві забороняється 

завантажувати навчальні матеріали (елементи графічного оформлення сайту або 

освітніх курсів та інший вміст), якщо по відношенню до цих ресурсів, FRSI виразно 

не зазначила, що вони призначені для завантаження. 

12. Розпорядник має право заблокувати доступ до навчальних матеріалів, якщо 

Користувач або Користувачі використовують ці матеріали способом, що не 

відповідає законодавству або положенням цих Правил. 

13. Розпорядник не може гарантувати повну відсутність помилок у змісті інформації, 

що публікується на Платформі, незважаючи на те, що всі матеріали, розміщені на 

Платформі, підготовлені з належною обачністю. 

14. Розпорядник докладе всіх зусиль для забезпечення повної доступності 

Платформи та її вмісту, але не несе відповідальності перед Користувачем за 

будь-які технічні проблеми, які можуть виникнути під час користування 

Платформою. 

15. Розпорядник Платформи не несе відповідальності за збитки, завдані Користувачу 

у зв’язку з користуванням Платформою або використанням інформації, що 

міститься на Платформі. 

16. Користування Платформою підлягає обмеженням, які випливають із 

законодавства Республіка Польща, зокрема щодо: 

а) захисту персональних даних у вигляді зображення, 

б) захисту особистого майна, 

в) авторського права, 

г) відсутності дискримінації за ознаками статі, віку, національності, 

сексуальної орієнтації, політичних поглядів тощо. 

Вміст, який не відповідатиме цим обмеженням, у тому політичного або 

порнографічного характеру, буде заблоковано Розпорядником. 

17. Користувачам забороняється розміщувати на Платформі будь-який рекламний 

вміст або будь-який контент, що суперечить положенням п. 16 цих Правил. 

18. Порушення положень, що випливають з п. 16 цих Правил, може призвести до 

обмеження або позбавлення Користувача права користуватися Платформою. 

§ 3 

Персональні дані 

1. Розпорядником персональних даних Користувачів є Фундація розвитку 

інформаційного суспільства, з місцезнаходженням за адресою: 00-359 м. 

Варшава, вул. Коперника 17 (ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa). 

2. Обробка персональних даних здійснюватиметься на умовах, передбачених 

Регламентом Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 

року «Про захист фізичних осіб у зв’язку з обробкою персональних даних та про 

вільне переміщення таких даних, а також про скасування Директиви 95/46/ЄС 

(Загальний регламент про захист даних, у подальшому: GDPR). 

3. Під час реєстрації на Платформі, Користувачі повинні надати такі персональні 

дані: 

1. Ім'я та прізвище 

2. Адресу електронної пошти 



 

3. Номер телефону 

4. Назву організації/установи 

4. Надання даних є добровільним, проте необхідним для отримання Користувачем 

можливості користуватися Платформою. 

5. Під час реєстрації на Платформі, Користувач надає згоду на обробку персональних 

даних Фундацією розвитку інформаційного суспільства та отримування від неї 

електронних повідомлень, пов’язаних з користуванням Платформою та/або 

Курсами. 

6. Обробка персональних даних здійснюватиметься з метою  надання Користувачам 

послуг з використанням засобів електронного зв’язку та можливості користуватися 

Платформою, тобто, на підставі ст. 6 п. 1 літ. b GDPR і ст. 6 п. 1 літ. f GDPR. 

7. Користувачі мають право на доступ до своїх персональних даних, а також право їх 

виправити, видалити або обмежити обробку, право передавати свої персональні 

дані іншому розпоряднику даних, право відкликати згоду на обробку даних в будь-

який час, а відкликання згоди не впливає на законність обробки персональних 

даних, яка здійснювалася підставі згоди, наданої до моменту її відкликання. 

8. Персональні дані можуть передаватися організаціям, які надають послуги для FRSI, 

з метою отримання Користувачами можливості користуватися Платформою. 

9. Персональні дані не підлягають профілюванню, а також автоматизованому 

прийняттю рішень, без втручання людини, у розумінні положень GDPR. 

10. Персональні дані не передаватимуться за межі ЄЕЗ. 

11. FRSI забезпечує захист персональних даних шляхом застосування фізичних, 

організаційних та апаратних засобів захисту, необхідних для надійного захисту 

персональних даних, обробку яких здійснює FRSI. 

12. Будь-які зауваження щодо обробки персональних даних слід надсилати за 

юридичною адресою FRSI: 00-359 м. Варшава, вул. Коперника 17 (ul. Kopernika 17, 

00-359 Warszawa), з анотацією: («Освітня онлайн-платформа» / Platforma e-

learningowa). 

13. Користувачі мають право подати скаргу Голові Управління з питань захисту 

персональних даних, з місцезнаходженням за адресою: 00-193 м. Варшава, вул. 

Ставкі 2 (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

14. Персональні дані Користувачів зберігатимуться у FRSI протягом періоду, 

необхідного для досягнення зазначених вище цілей, тобто щонайменше протягом 

строку дії облікового запису Користувача на Платформі. 

15. На Платформі використовуються файли cookie, тобто невеликі текстові файли, що 

надсилаються на комп’ютер Користувача, які містять інформацію, необхідну для 

належного функціонування Платформи, зокрема процесу авторизації Користувача. 

§ 4 

Прикінцеві положення 

1. В обґрунтованих випадках, FRSI має право впроваджувати зміни до положень цих 

Правил. 

2. Кожна особа, яка користується цією Платформою, зобов’язана дотримуватися цих 

Правил, а під час реєстрації на Платформі складає заяву, що вона ознайомилася з 

правилами її використання, приймає до відома та зобов’язується їх дотримуватися. 

3. У разі порушення Користувачем цих Правил, FRSI має право негайно заблокувати 

обліковий запис порушника та вжити всіх необхідних заходів для з’ясування 

обставин, пов’язаних з порушенням цих Правил, а також має право пред'явити 

будь-які претензії, що випливають з порушення цих Правил. 


