Regulamin
„Platforma edukacji i certyfikacji pielęgniarek i pielęgniarzy
– edukatorów niewydolności serca”

Rozpoczęcie korzystania z portalu edukacyjnego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego:
„Platforma edukacji i certyfikacji pielęgniarek i pielęgniarzy – edukatorów niewydolności
serca” zwanego dalej „Platformą edukacyjną” jest równoznaczne z zapoznaniem się
i akceptacją warunków wskazanych w niniejszym regulaminie.

§1 Postanowienia ogólne
1.1. Platforma edukacyjna udostępniona jest przez jej właściciela Polskie Towarzystwo
Kardiologiczne z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 3A lok 1-2, wpisane do rejestru
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000204939, NIP: 954-21-39-638, zwane dalej „PTK”.
1.2. Platforma edukacyjna przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla osób posiadających
prawo wykonywania zawodu pielęgniarki i pielęgniarza, zwanych dalej
„Użytkownikami”.
1.3. Ideą Platformy edukacyjnej jest przygotowanie Użytkowników do pełnienia roli
edukatorów kardiologicznych z zakresu niewydolności serca i potwierdzenia ich
gotowości do przeprowadzania rozmów edukacyjnych z pacjentami.
1.4. Zwiększenie świadomości i edukacja pacjentów z niewydolnością serca może
doprowadzić do zmiany stylu ich życia i znacząco wpłynie na jego jakość.

§2 Wytyczne i zasady programu edukacyjnego
2.1. Od momentu rejestracji na Platformie edukacyjnej, Użytkownik otrzymuje dostęp do
jej zawartości merytorycznej w szczególności do kursu certyfikującego. Użytkownik
ma 30 dni na ukończenie kursu. W przypadku nieukończenia kursu, po tym okresie
poczyniony postęp i zaliczenia zostają automatycznie wykasowane i należy
rozpocząć kurs od początku. Nie wymaga to ponownej rejestracji na Platformie
edukacyjnej.
2.2. Informacja o czasie pozostałym na ukończenie kursu jest widoczna przez 30 dni na
stronie głównej Platformy edukacyjnej, w prawym rogu.
2.3. Kurs certyfikujący składa się z 12 lekcji edukacyjnych.
2.4. Do każdej lekcji jest przypisanych 5 pytań quizowych jednokrotnego wyboru.

2.5. Za ukończenie lekcji uważa się zapoznanie się z treścią całego materiału wideo
oraz poprawną odpowiedź na wszystkie 5 pytań quizowych.
2.6. Dopuszcza się 3 próby odpowiedzi na pytania quizowe (pierwsza w trakcie
oglądania materiału wideo). W przypadku niezaliczenia lekcji należy rozpocząć
lekcję od początku.
2.7. Korzystanie z zasobów Platformy edukacyjnej w szczególności udział w kursie jest
dla Użytkowników bezpłatny.
2.8. Szkolenie w ramach Platformy edukacyjnej będzie trwało przez czas nieokreślony.

§3 Egzamin
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Dostęp do egzaminu następuje po zaliczeniu wszystkich 12 lekcji.
Egzamin składa się z 50 pytań jednokrotnego wyboru.
Próg zaliczenia egzaminu wynosi 70% - 35 pytań z poprawną odpowiedzią.
Na zaliczenie egzaminu Użytkownik ma 3 próby.
Brak zaliczenia egzaminu w 3 próbach skutkuje wykasowaniem całego postępu
kursu. Ponowne podejście do egzaminu możliwie jest po rozpoczęciu nowego kursu
i zaliczeniu wszystkich 12 lekcji.
3.6. W przypadku pozytywnego wyniku egzaminu, Użytkownik otrzymuje dokument
potwierdzający certyfikację w formie dokumentu PDF do samodzielnego pobrania.
Certyfikat można pobrać w dowolnym momencie w profilu Użytkownika.
3.7. PTK zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości merytorycznej kursu, skrócenia
okresu udostępnienia kursu, a Użytkownikowi nie przysługuje w takiej sytuacji
żadne roszczenie do PTK.

§4 Warunki techniczne
4.1. Korzystanie z zasobów Platformy edukacyjnej możliwe jest, gdy Użytkownik
dysponuje łącznie:
4.1.1. urządzeniem typu: komputer (stacjonarny, laptop), smartfon, tablet z dostępem
do Internetu z zalecaną przepustowością minimum 2Mb, przy czym PTK
zastrzega brak specyficznych funkcji na urządzeniach typu smartfon;
4.1.2. zaktualizowanym systemem operacyjnym rozumianym jako zainstalowaniem
najnowszej wersji systemu operacyjnego dostępnego na danym urządzeniu,
4.1.3. wybraną przeglądarką internetową Internet Explorer, Google Chrome, Firefox,
Opera, Safari w wersjach aktualnych na dzień korzystania z Platformy
edukacyjnej,
4.1.4. włączonymi funkcjami Audio/Video.
4.2. Korzystanie z wybranych funkcjonalności może być uzależnione od instalacji
dodatkowego oprogramowania typu Flash oraz akceptacji polityki cookies.
4.3. Materiały dodatkowe w ramach Platformy edukacyjnej mogą mieć postać plików
PDF, PPTX, DOCX, XLSX.

§5 Odpowiedzialność
5.1. PTK nie ponosi odpowiedzialności za:
5.1.1. niepoprawnie wpisane dane przez użytkowania Platformy edukacyjnej,
5.1.2. brak spełnienia warunków technicznych niezbędnych do korzystania z zasobów
Platformy edukacyjnej,
5.1.3. poniesione szkody lub utracone korzyści przez użytkownika, które
spowodowane zostały na skutek: podania nieprawdziwych danych przez osobę
dokonującą rejestracji, działania lub zaniechania osób trzecich, na które PTK
nie miał wpływu, zmianę czasu trwania szkolenia bądź jego skrócenie czy
odwołanie.
5.1.4. sposób w jaki użytkownik wykorzysta wiedzę i umiejętności nabyte podczas
kursu.
5.2. Użytkownik korzysta z zasobów Platformy edukacyjnej na własne ryzyko i na
własną odpowiedzialność.

§6 Własność intelektualna
6.1. Tytuły i prawa do zawartości merytorycznej Platformy edukacyjnej, w tym strony
www.edu.slabeserce.pl, układu, loga, grafiki, zdjęć, plików audio i video oraz
prezentacji, przysługują PTK albo osobie trzeciej w szczególności wykładowcom,
partnerom i są prawnie chronione.
6.2. Powyższe oznaczenia lub materiały nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej
zgody PTK albo osoby trzeciej będącej dysponentem praw.
6.3. Kopiowanie materiałów Platformy edukacyjnej, a także udostępnianie takich
materiałów i nagrań jest nielegalne i podlega ochronie w szczególności zgodnie
z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§7 Dane osobowe
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) PTK
informuje, że:
7.1. Administratorem przekazanych w formularzu rejestracyjnym Platformy edukacyjnej
danych osobowych jest PTK. PTK powołało IOD, z którym skontaktować można się
pod adresem ptkczlonkowie@gbbsoft.pl, w tym także w zakresie zgłaszania
jakichkolwiek żądań czy uprawnień wynikających z niniejszej informacji.
7.2. Dane osobowe będą przetwarzane:
7.2.1. dla celów związanych z korzystaniem z Platformy edukacyjnej (realizacją
umowy) tj. w celu uzyskania dostępu do zawartości merytorycznej Platformy

edukacyjnej wraz z udziałem w kursie certyfikacyjnym zakończonym
egzaminem oraz wystawienia dokumentu potwierdzającego certyfikację.
7.2.2. dla celów związanych z pozyskaniem opinii o poziomie zadowolenia z udziału
w Platformie edukacyjnej (prawnie uzasadniony interes Administratora).
7.2.3. dla celów wskazanych w odrębnych zgodach.
7.3. Przechowywane przez okres działania Platformy edukacyjnej, .
7.4. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem w związku ze spełnieniem
warunku opisanego w: art. 6 ust. 1 pkt a), b) i f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych.
7.5. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania rejestracji i udziału
w Platformie edukacyjnej.
7.6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej oraz nie będą profilowane i automatyzowane.
7.7. Dane osobowe mogą zostać udostępnione: osobom upoważnionym przez
Administratora podmiotom trzecim świadczącym usługi zewnętrzne na rzecz PTK
w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Podmiotami trzecimi są
w szczególności dostawca usług i systemów informatycznych, operatorzy pocztowi
i kurierzy, podmioty świadczące usługi consultingowe, prawne, księgowe
i audytowe.
7.8. Wnioskujący, w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez PTK, jest
uprawniony do żądania od PTK:
7.8.1. dostępu do swoich danych osobowych,
7.8.2.sprostowania swoich danych osobowych - w przypadku jeżeli okaże się, że są
nieprawidłowe,
7.8.3.uzupełnienia niekompletnych danych osobowych - przy uwzględnieniu celów
przetwarzania,
7.8.4. usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) - w przypadku jeżeli dane
osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane
i przetwarzane,
7.8.5.ograniczenia przetwarzania;
7.9. Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, PTK może przetwarzać dane osobowe
z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej.
7.10. PTK zobowiązane jest do wdrożenia odpowiednich środków technicznych
i organizacyjnych w celu zapewnienia stopnia bezpieczeństwa danych osobowych
odpowiadających ryzyku naruszenia praw lub wolności Użytkownika.
7.11. W razie niezgodnego z przepisami przetwarzania danych, Użytkownik jest
uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzoru. Z dniem 25 maja 2018 roku
organem nadzoru uprawnionym do rozpatrzenia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

§8 Postanowienia końcowe
8.1. PTK może zbierać od Użytkowników opinię o poziomie zadowolenia z udziału
w platformie edukacyjnej w formie pytań lub ankiet dostępnych w formie
elektronicznej.
8.2. Użytkownik zobowiązuje się do posługiwania się prawdziwymi danymi, tj. zgodnymi
ze stanem faktycznym i prawnym danymi osobowymi.
8.3. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego w ramach Platformy edukacyjnej
zamieszczonego na stronie internetowej Platformy edukacyjnej, oznacza akceptację
postanowień niniejszego regulaminu oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych
między Użytkownikiem a PTK.
8.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają
obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
8.5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie
internetowej www.edu.slabeserce.pl
8.6. PTK ma prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie, które
wchodzą w życie z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej
www.edu.slabeserce.pl.

