Regulamin publikowania w EDUCASO
§1
DEFINICJE
Serwis - serwis internetowy dostępny adresem internetowym http://educaso.pl
Administrator - Kerris Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-867, Al. Jana Pawła II 27 NIP:
5213628133, REGON: 146020251, KRS: 0000412151, będący właścicielem Serwisu oraz zarządzający
Serwisem.Użytkownik - osoba, która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp
do usług oferowanych przez Serwis w tym w szczególności do możliwości publikowania Produktów, do
których posiada pełnię praw autorskich.
Konto - dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie prowadzone przez KERRIS GROUP
Sp. z o.o. pod unikalną nazwą (nazwa użytkownika), za pośrednictwem którego Użytkownik zamieszcza
w Serwisie ebooki, zarządza nimi oraz może dokonać zakupu innych ebooków.
Transakcja - nabywanie przez Użytkownika Serwisu oferowanych w nim usług i produktów.
Produkt - przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, wyrażony w szczególności słowem, znakami graficznymi, fotograficznie, plastycznie, słowno-muzycznie, muzycznie, audiowizualnie,
ustalony w postaci elektronicznej pozwalającej na zmieszczenie go w Serwisie oraz pobranie przez innych
Użytkowników Serwisu oraz inne osoby.
Regulamin - niniejszy regulamin.

§2
INFORMACJE OGÓLNE
1. Regulamin normuje zasady i warunki korzystania z Serwisu oraz zasady świadczenia usług za
jego pośrednictwem, a także warunki sprzedaży (udostępniania) dostępnych w serwisie Produktów.
2. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia wraz z oprogramowaniem,
pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej email.
3. Do prawidłowego funkcjonowania Serwisu wymagane jest posiadanie oprogramowania do przeglądania stron WWW obsługującego technologię plików ‚cookies’ - w przypadku niedostępności tej
technologii w oprogramowaniu osób korzystających z Serwisu, może on funkcjonować niepoprawnie,
za co Administrator nie ponosi odpowiedzialności, zalecając zainstalowanie lub odblokowanie w oprogramowaniu możliwości stosowania technologii plików ‚cookies’. Technologia plików ‚cookies’ polega
na zapisywaniu w pamięci systemów informatycznych (komputery) osób odwiedzających Serwis plików
z informacjami służącymi do personalizacji usług Serwisu dla danej osoby oraz z informacjami służącymi
statystykom ruchu w Serwisie.

§3
DZIAŁALNOŚĆ I CELE SERWISU
1. Przedmiotem Serwisu jest publikowanie, popularyzacja, promocja oraz dystrybucja publikacji
elektronicznych (Produktów).
2.

Dostępne za pośrednictwem Serwisu Produkty zapisane są w formacie plików komputerowych.

3.

Administrator Serwisu prowadzi również działalność wydawniczą na podstawie umów licencyj-

nych niewyłącznych zawieranych z autorami lub innymi uprawnionymi podmiotami dostarczającymi
utwory do ich publikacji w formie elektronicznej, które wydawane są i dystrybuowane za pośrednictwem Serwisu.
4. Serwis prowadzi również działalność w zakresie płatnych usług związanych z wydawaniem
oraz promowaniem Produktów.

§4
ZASADY PUBLIKOWANIA
1. Przy każdorazowej publikacji lub przesłaniu Utworu do publikacji, Użytkownik oświadcza, że
posiada pełnię praw autorskich do Utworu i ma prawo nim dowolnie rozporządzać.
2. Użytkownik w każdym czasie korzystania z Serwisu jest zobowiązany skutecznie powiadomić
Serwis o każdej zmianie stanu prawnego związanego z publikowanymi Utworami, nawet jeśli proces
ich publikacji nie został jeszcze zakończony, w terminie 3 dni od wystąpienia tej zmiany, w formie
pisemnej lub elektronicznej. Wszelkie ewentualne konsekwencje wynikające z nie powiadomienia
Serwisu obciążają Użytkownika.
3. Za treści umieszczone w Utworach odpowiada Użytkownik zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących aktów prawnych.
4. Serwis ani jego właściciel nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie przez
osoby trzecie umieszczonych w Serwisie Utworów.
5. Serwis ani jego właściciel w żaden sposób nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek
świadome lub nieświadome działanie Użytkownika, które można byłoby uznać za bezprawne, krzywdzące innych Użytkowników lub osoby trzecie lub sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.
6. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek podejrzeń w związku z uczciwością Użytkownika
i prawdziwością oświadczenia, o którym mowa w ustępie 1, Serwis ma prawo usunąć Utwory Użytkownika ze sprzedaży za pośrednictwem Serwisu do czasu wyjaśnienia wątpliwości i ustalenia faktycznej sytuacji prawnej.
7. Serwis zastrzega sobie prawo odmowy publikacji Utworu Użytkownika, gdyby zawierał treści
niedozwolone w świetle polskiego prawa.
8. Użytkownik udziela Administratorowi licencji na korzystanie z Utworu na następujących polach eksploatacji:
1. Rozpowszechnianie Utworu, w tym wprowadzanie do obrotu i sprzedaży bez ograniczeń
w czasie i terytorium oraz pobieranie wynagrodzenia, w wysokości procentowej ceny egzemplarza
Produktu - określonej w umowie licencyjnej.
2. Wykorzystywanie Utworu w zakresie rozpowszechniania w całości lub w części w celach reklamowych lub promocyjnych Serwisu.
9. W przypadku zamieszczenia Utworu Użytkownika w innych kanałach dystrybucyjnych za
pośrednictwem Serwisu, wynagrodzenie Użytkownika od sprzedaży poszczególnego egzemplarza
Utworu jest pomniejszone o wynagrodzenie odpowiedniego kanału dystrybucyjnego.
10. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z funkcjonowaniem Serwisu tj. do właściwego świadczenia usług przez Serwis zgodnie z jego celami określonymi w Regulaminie.
11. Użytkownik wyraża zgodę na opatrzenie każdego egzemplarza utworu, wydawanego za pośrednictwem Serwisu, znakiem graficznym Serwisu.

12. Licencja udzielona Administratorowi nie jest wyłączna. Licencja zawarta jest na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych.
13. Serwis nie ma obowiązku oferowania do sprzedaży (udostępnienia) utworu udostępnionego
przez Użytkownika.

§5
ROZLICZENIA
1. Użytkownik udostępniający utwór za pośrednictwem Serwisu celem sprzedaży (udostępnienia) otrzymuje wynagrodzenie od Administratora z tytułu udzielonej licencji w wysokości określonej
w umowie licencyjnej.
2. Opłata, o której mowa w ustępie 1. dokonywana jest w okresach miesięcznych, do 10. dnia
miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym, który jest równy miesiącowi kalendarzowemu.
3.

Wypłata realizowana jest sposób określony w umowie licencyjnej.

§6
USUWANIE KONTA
1.

Użytkownik ma prawo usunięcia konta.

2. Usunięcie konta skutkuje usunięciem wszystkich danych osobowych przetwarzanych przez
Serwis w ramach posiadanego wcześniej konta.
3. Wszystkie informacje nie będące danymi osobowymi, zostaną zachowane w serwisie z adnotacją, że zostały one stworzone przez użytkownika, który usunął konto.
4. Jeżeli Użytkownik, którego konto zostało usunięte wydał za pośrednictwem Serwisu utwory, i zostały one zakupione przez innych Użytkowników, dostęp do utworów zostanie udostępniony
osobom, które go opłaciły.

§7
PRAWA DO ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW
1. Nabywca Produktu może użytkować go zgodnie z przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach, wprowadzać do pamięci komputera lub innych właściwych urządzeń w celu
zapoznania się z treścią utworu, bez możliwości powielania Produktu, kopiowania i wykorzystywania w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub we fragmentach albo zmieniania jego
struktury elektronicznej (np. format pliku) lub innego modyfikowania Produktu (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie takiego Produktu, udostępnianie
lub odtwarzanie publiczne, bez względu na cel i formę tych działań.
2. Każdy kto nabywa Produkt zobowiązany jest dbać o to, aby żadne inne nieupoważnione osoby nie miały do niego dostępu w ten sposób, aby mogły go powielać, dystrybuować bez zgody Administratora albo w inny sposób niezgodny z zakresem udzielonych praw go wykorzystywać, w przypadku zaistnienia ww. sytuacji, Administrator może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego
mu nabywcy Produktu, z tytułu łamania praw do danego egzemplarza Produktu.
3. Wszelkie Produkty udostępniane na łamach Serwisu - odpłatnie lub nieodpłatnie - podlegają
ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

§8
KORZYSTANIE Z SERWISU
1. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników w ramach Serwisu, a także cel tych
działań, powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego

i dobrymi obyczajami.
2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania, w tym za treści, jakie zamieszcza w Serwisie.
3. Treści tworzone przez Użytkownika powinny być zredagowane w czytelny sposób, nie mogą
naruszać obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów
(w tym dobrych praktyk) oraz praw osób trzecich, w szczególności nie mogą zawierać:
1.

wypowiedzi wulgarnych lub obraźliwych,

2.

wypowiedzi naruszających zasady dobrego wychowania i netykiety,

3. treści propagujących przemoc bądź nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii lub konfliktów między narodami,
4.

treści naruszających dobra osobiste lub prawa autorskie osób trzecich,

5.

treści o charakterze pornograficznym.

4. Niedozwolone jest zamieszczanie w Serwisie linków do stron internetowych, na których zawarte są treści, o których mowa w ustępie 3 powyżej.
5. Użytkownicy są zobowiązani do niedziałania w celu manipulowania treściami w Serwisie, do nie
spamowania serwisu oraz do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu i korzystanie z usług Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników.
6. Użytkownik może zamieszczać jedynie zdjęcia przedstawiające jego osobę w sposób umożliwiający jej rozpoznanie. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie
jego własnego wizerunku, zamieszczonego przez niego w Serwisie. Jeżeli zdjęcie przedstawia inną
osobę w sposób umożliwiający jej rozpoznanie, Użytkownik powinien otrzymać zgodę takiej osoby
na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jej wizerunku.
7. W uzasadnionych przypadkach Serwis może usunąć Produkt, w szczególności jeżeli umieszczenie Produktu w Serwisie narusza postanowienia niniejszego regulaminu.
8. W uzasadnionych przypadkach Serwis może usunąć lub w odpowiedni sposób zredagować
treści umieszczane przez Użytkowników, w szczególności jeżeli ich zamieszczenie w Serwisie narusza
postanowienia niniejszego regulaminu.
9. Serwis może uniemożliwić Użytkownikowi trwałe lub czasowe zalogowanie się i korzystanie
z funkcjonalności Serwisu, jeżeli Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu. W uzasadnionych
przypadkach Serwis może usunąć konto Użytkownika.
10. Serwis dokłada należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Serwisu, jednakże zastrzega możliwość czasowego wstrzymania pracy Serwisu ze względów technicznych lub przyczyn niezależnych od Administratora.

§9
REKLAMACJE
1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi pod jego adresem i wszelkie inne sprawy związane z celem i przedmiotem Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkowników poprzez
zgłoszenie Administratorowi, przesłane drogą elektroniczną lub tradycyjna na adres korespondencyjny Administratora: Educaso.com ul. Słomińskiego 5/31, 00-195 Warszawa
2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni od dnia
zgłoszenia reklamacji.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia
nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.
4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika lub listem tradycyjnym w formie pisemnej jeśli została nadesłana w taki sposób.

§10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Mimo dokładania wszelkich starań jakościowych i weryfikacyjnych, Administrator nie odpowiada w maksymalnie dozwolonym przez prawo zakresie, za treści przekazywane i publikowane na
łamach Serwisu przez Użytkowników oraz inne osoby, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność wszelkich materiałów nie pochodzących od Administratora lub przez niego autoryzowanych.
2. Administrator nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia oraz ich skutki, jakie mogą mieć lub
miały miejsce w świecie rzeczywistym w wyniku korzystania z Serwisu, stosowania się do treści zawartych w Produktach oraz w informacjach publikowanych na łamach Serwisu, o ile nie pochodzą
one od Administratora lub innych osób działających w jego imieniu.
3. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu
udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom
trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób
przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej
podstawie.
4. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz
wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek
zakłóceń, jednakże Administrator w najszerszym dozwolonym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników
lub osób trzecich w struktury systemów informatycznych obsługujące Serwis.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia
Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji.
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinioną utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach informatycznych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją
sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.
7. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich
swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem.
8. Postanowienia Regulaminu mogą być zmienione przez Administratora z zastrzeżeniem, że
informacja o planowanych zmianach zostanie przekazana Użytkownikom z co najmniej 14-dniowym
wyprzedzeniem przed wejściem zmian w życie.
9. Po otrzymaniu informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami. Zalogowanie się lub jakakolwiek inna czynność w Serwisie, dokonane po
wejściu zmian w życie są równoznaczne z bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez
Użytkownika.
10. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać
się od korzystania z Serwisu.
11. Regulamin posiada jeden załącznik: politykę prywatności.
UDA-POIG.08.01.00-14-538/13-00 "Stworzenie internetowej platformy umozliwiajacej publikacje
(self-publishing) i dystrybucje (sprzedaż) własnych materiałów cyfrowych o charakterze
edukacyjnym." z działania 8.1 POIG. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. "Dotacje na innowacje" - "Inwestujemy w waszą przyszłość"

Kerris Group Sp. z o.o.
al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa

(+48) 570 180 010
contact@educaso.com
educaso.com

Załącznik do Regulaminu publikowania w EDUCASO
Polityka prywatności
Educaso jest por talem internetowym znajdującym się pod adresem internetowym
http://educaso.com. Niniejszy dokument wraz z Regulaminem korzystania z Educaso stanowią ramowe zasady korzystania z Educaso. Za wdrożenie niniejszej polityki prywatności odpowiada Administrator - Kerris Group sp. z o.o. z siedzibą przy al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa. Dane kontaktowe:
contact@educaso.com, +48 570 180 010
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją usługi jest Kerris
Group sp. z o.o. z siedzibą przy al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, dane kontaktowe:
contact@educaso.com, +48 570 180 010

§1.
Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach portalu Educaso są przetwarzane za zgodą
osób, których dotyczą dane.

§2.
Każda osoba wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez zakreślenie odpowiedniego okna w Educaso w momencie rejestracji konta.

§3.
Uprawnione do założenia konta w Educaso są osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

§4.
Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe celem:
a)

zapewnienia właściwego świadczenia usług w portalu Educaso.

§5.
Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do swoich danych w tym
w szczególności prawo ich poprawiania (aktualizacji) oraz prawo do żądania zaprzestania ich przetwarzania. W tym celu powinna edytować odpowiednie informacje w swoim profilu dostępnym po
zalogowaniu się w Educaso. W przypadku braku możliwości edycji danych lub ich usunięcia, osoba
powinna skontaktować się z administratorem danych osobowych wysyłając w tym celu wiadomość
e-mail pod adres: contact@educaso.com

§6.
Administrator danych osobowych chcąc skontaktować się z osobą, której dane osobowe przetwarza, posłuży się udostępnionym w trakcie rejestracji adresem e-mail.

§7.
Przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych osobowych oraz przez podmioty,
którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy, spełnia wymogi bezpieczeństwa określone w polskim prawie.

§8.
Administrator danych osobowych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające odpowiednią ochronę przetwarzania danych osobowych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem
z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. System informatyczny,
w którym dane osobowe użytkowników Educaso są przetwarzane, odpowiada wysokiemu poziomowi
bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania
danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemu informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. 2004 Nr 100,
poz. 1024).

§9.
Administrator danych osobowych chcąc zbyć na rzecz podmiotu trzeciego zbiór danych osobowych, którym administruje, musi spełnić wymagania wynikające w tym zakresie z przepisów polskiego
prawa.

§10.
Osoba fizyczna zakładająca konto w Educaso wyraża zgodę na publikację danych osobowych, które
udostępnia, w swoim profilu publicznym w Educaso.

§11.
Osoba dokonująca zakupu w Educaso wyraża zgodę na udostępnienie jej danych w tym danych
osobowych, podmiotom trzecim zaangażowanym w realizację płatności lub dostawy, w zakresie niezbędnym dla właściwej realizacji procesu zakupu.

§12.
Dostęp do konta w Educaso jest zabezpieczony hasłem.

§13.
Administrator danych osobowych nie ponosi odpowiedzialności za treści udostępniane przez osoby posiadające konto w Educaso.

§14.
Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszej polityki prywatności. Wiążąca polityka
prywatności dostępna jest zawsze na stronie internetowej: http://educaso.com/politykaprywatnosci,
w formie pozwalającej jej zapisanie na dysku oraz wydruk. Zmiana niniejszej polityki prywatności jest
możliwa w trybie dotyczącym zmiany Regulaminu tj. z zachowaniem odpowiednich terminów oraz
dochowaniem obowiązku uprzedniego poinformowania zainteresowanych.

§15.
Korzystanie z Educaso wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies.

§16.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika usługi i przeznaczone są do korzystania
ze stron internetowych Educaso. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której
pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

§17.

Pliki cookies wykorzystywane są w szczególności w następujących celach:
a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób osoby odwiedzające
stronę internetową i korzystają z niej,
b) utrzymania sesji użytkownika, dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie
ponownie się logować,
c) usług dodatkowych mających na celu podniesienie jakości usług świadczonych
w Educaso.

§18.
W ramach Educaso stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane
są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do
czasu ich usunięcia przez użytkownika.

§19.
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie
plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje
na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

§20.
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na
stronach internetowych Educaso.

§21.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym wykorzystywane mogą być również przez
współpracujących z Educaso reklamodawców oraz partnerów. Administrator nie bierze odpowiedzialności za pliki cookies, których nie jest twórcą lub właścicielem.

§22.
Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta ze stron internetowych.
W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na
danej stronie.

§23.
W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google
użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

§24.
Educaso ma prawo śledzić zachowanie użytkowników w portalu Educaso za pomocą służącego do
tego oprogramowania z zastrzeżeniem, że czyni to wyłącznie w celu optymalizacji świadczenia usług
oraz z zachowaniem ich anonimowości.
UDA-POIG.08.01.00-14-538/13-00 "Stworzenie internetowej platformy umozliwiajacej publikacje
(self-publishing) i dystrybucje (sprzedaż) własnych materiałów cyfrowych o charakterze
edukacyjnym." z działania 8.1 POIG. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. "Dotacje na innowacje" - "Inwestujemy w waszą przyszłość"
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