REGULAMIN INTERNETOWEJ SZKOŁY RODZENIA PRENALEN
WWW.SZKOLARODZENIAPRENALEN.PL

§ 1.
Użyte w niniejszym regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie:
1. Regulamin – niniejszy regulamin.
2. Właścicielem internetowej Szkoły rodzenia Prenalen, zwanej dalej „Szkołą” jest Grupa
Maspex Sp. z o.o. S.K.A., z siedzibą w Wadowicach, ul. Legionów 37, 34-100 Wadowice,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem KRS 0000477810.
3. Uczestnik – osoba fizyczna biorąca udział w zajęciach Szkoły poprzez wykonanie
czynności określonych w Regulaminie, w szczególności dokonująca Zgłoszenia do Szkoły.
4. Dane osobowe – informacje dotyczące zidentyfikowanego lub możliwego do
zidentyfikowania Uczestnika oraz Położnej, takie jak: imię i nazwisko, adres
zamieszkania, miejsce pracy (to jest siedziba, adres i nazwa pracodawcy), adres e-mail,
nr telefonu kontaktowego.
5. Administrator –iLCS Bartłomiej Grzywna, ul. Marynarska 14, 02-673 Warszawa,
NIP: 883-155-98-43, REGON: 160081856
6. Wiadomość elektroniczna – wiadomość przesłana przez Uczestnika w formie
określonej w regulaminie na adres e-mailowy zamieszczony na stronie
www.szkolarodzeniaprenalen.pl.
7. Materiały – wszelkie treści (tekst, zdjęcia, film, nagranie audio itp.) umieszczone na
stronie szkolarodzeniaprenalen.pl.

§ 2.

1. Szkoła rodzenia Prenalen to bezpłatna internetowa szkoła rodzenia w ramach edukacji
przedporodowej. Warunkiem bezpłatnego uczestnictwa jest rejestracja.

2. W zajęciach Szkoły można uczestniczyć od 21. tygodnia ciąży do rozwiązania. Można
jednak rozpocząć zajęcia w wcześniejszych i późniejszych tygodniach.
3. Moduły szkoleniowe obejmują teoretyczne i praktyczne przygotowanie do odbycia
porodu, opieki nad dzieckiem oraz samoobserwacji, samooceny w połogu, karmienia
piersią.
4. Uczestnik internetowej Szkoły rodzenia Prenalen może wybrać tryb całkowity lub
selektywny zajęć.

5. Można uczestniczyć w zajęciach z osobą towarzyszącą, ale nie jest to bezwzględnie
wymagane.
6. Po ukończeniu trybu pełnego wystawiane jest zaświadczenie o udziale w Szkole
rodzenia Prenalen.
7. Cała zawartość informacji znajdujących się na stronie www.szkolarodzeniaprenalen.pl
jest chroniona prawem, w szczególności prawem autorskim.
8. Żadna z informacji zawartych w Szkole nie upoważnia, ani nie daje prawa do
wykorzystania w jakichkolwiek sposób informacji i materiałów pojawiających się w
portalu, bez pisemnej zgody Grupy Maspex Sp. z o.o. S.K.A.

§ 3.

1. Szkoła rodzenia Prenalen została stworzona w celach informacyjnych, poradnikowych.
2. Bez ograniczeń jest dostępny jedynie w celach niekomercyjnych. Korzystający z Szkoły
do użytku prywatnego mogą drukować kopie stron Szkoły, przechowywać dane ze stron
na prywatnych komputerach oraz umieszczać hipertekstowe linki do Szkoły w swoich
dokumentach, z wyłączeniem ust. 1 § 4.

§ 4.

1. Zabronione jest:
a. kopiowanie,
b. modyfikowanie,
c. przekazywanie,
d. dystrybuowanie
informacji znajdujących się w Szkole bez uprzedniej pisemnej zgody wydanej przez Grupę
Maspex, jak również wykorzystywanie w niezgodny z prawem albo z zamiarem
naruszającym prawo lub godzącym w prawa Grupy Maspex.

§ 5.

1. Uczestniczki Szkoły rodzenia Prenalen akceptując regulamin niniejszej szkoły rodzenia
potwierdzają, że otrzymały od lekarza ginekologa zaświadczenie o braku
przeciwwskazań do uczestnictwach w zajęciach oddechowych i fizycznych szkoły. Jest to
warunkiem uczestnictwa w zajęciach.

2. Grupa Maspex nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie czy
pośrednie skutki i szkody powstałe w wyniku dostępu do lub wykorzystania treści
zawartych w Szkole rodzenia Prenalen.
3. Informacje zawarte w Portalu mają charakter ogólny i mogą odbiegać od stanu
faktycznego zaistniałego w indywidualnych przypadkach.

§ 6.

1. Grupa Maspex zastrzega sobie wyłączne prawo do monitorowania i usuwania
komentarzy zamieszczanych na stronach szkoły rodzenia Prenalen przez użytkowników
oraz do zmiany informacji.
2. Grupa Maspex zastrzega sobie wyłączne prawo do ograniczania dostępności do stron
Szkoły rodzenia Prenalen bez wcześniejszego powiadomienia.
3. Grupa Maspex nie gwarantuje też stałego bezproblemowego dostępu do internetowej
Szkoły rodzenia Prenalen, ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość stron
połączonych z Szkołą przy pomocy innych linków.
4. Szkoła korzysta z technologii tzw. cookies, czyli niewielkich plików informacyjnych,
przechowywanych w komputerach użytkowników przez ich przeglądarki internetowe.
Po otwarciu strony Szkoły, cookies informują nas, czy dany użytkownik już wcześniej
korzystał z portalu, czy jest tu po raz pierwszy. Cookies nie gromadzą żadnych
prywatnych informacji na temat użytkowników Szkoły, nie ułatwiają kontaktu z
użytkownikami, ani też nie umożliwiają zdobywania informacji przechowywanych na ich
komputerach. Cookies są używane tylko i wyłącznie w celu rozpoznania, które z części
Szkoły cieszą się największym zainteresowaniem tak, aby zawierał on tylko poszukiwane
i wartościowe informacje.
5. Szkoła rodzenia Prenalen może zawierać linki do stron innych firm i organizacji.
6. Korzystanie z Szkoły podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa
polskiego oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do
wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz
interesów osób trzecich (netykieta).
7.
Użytkownikom Szkoły, zabrania się przesyłania za pomocą Szkoły materiałów: zawierających treści wulgarne, nieprzyzwoite, profanujące, gorszące lub w inny sposób
kontrowersyjne, włączając w to publikowanie informacji prywatnych; - zawierających
treści naruszające lub mogące naruszać dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich; zawierających treści mające postać groźby lub inwektywy, o wymowie zastraszającej,
propagujące nienawiść; - naruszających w jakikolwiek sposób prawa uzyskane przez
osoby trzecie, włączając w to bez ograniczeń prawa do znaku towarowego, handlowego,
firmowego i oznaczeń pochodzenia, naruszających prawa autorskie; - zawierających
treści stanowiące formę karalnego przestępstwa lub wykroczenia przeciwko porządkowi
publicznemu, albo naruszające prawa prywatne, jak i zawierających treści promujące,

zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące działalności nielegalnej, a w szczególnie
hakerstwa, crackingu lub phreackingu; - zawierających oprogramowanie, informacje lub
inne materiały zawierające wirusy, "konie trojańskie", dane zawierające "pluskwy", bądź
inne szkodliwe lub niszczące elementy;

§ 7.

1. Administratorem danych osobowych Uczestników i Położnych jest Bartłomiej Grzywna
prowadzącym indywidualną działalność gospodarczą pod nazwą iLCS z siedzibą
w Warszawie (02-673), przy ul. Marynarskiej, na podstawie wpisu do ewidencji
działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m. st. Warszawy pod nr
ewidencyjnym: 000143674/2011, REGON: 160081856, NIP: 883-155-98-43.
2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z Ustawą, w celu
umożliwienia prawidłowego korzystania z Usług przez Użytkowników. Dane osobowe
pozyskane przez Administratora nie są przekazywane podmiotom trzecim, chyba że taki
obowiązek wynika z przepisów prawa, z zastrzeżeniem § 9 ust. 6 Regulaminu.
3. Podstawą przetwarzania Danych Osobowych Klienta jest przede wszystkim
konieczność wykonania umowy, której jest stroną lub konieczność podjęcia na jego
żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Dotyczy to przede
wszystkim Danych Osobowych podawanych w formularzu przy rejestracji konta, jak
również udziału w konkursach i innych funkcjonalnościach, których zasady działania
uregulowane są w formie regulaminu świadczenia danej usługi.
4. W przypadku operacji przetwarzania danych w celach marketingowych, podstawą
takiego przetwarzania jest wypełnienie celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez iLCS lub przez jego partnerów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
5. Z kolei prezentowanie, tworzenie i realizacja dedykowanych Państwu reklam, ofert lub
promocji w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do Państwa preferencji, które
opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które
w istotny sposób wpływa na podejmowanie przez Państwa decyzji, za podstawę ma
dobrowolnie wyrażoną przez Państwa zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) lub umowa, której
są Państwo stroną (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
6. W pozostałych (innych) celach Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane na
podstawie:
a. dobrowolnie wyrażonych zgód (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
b. obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
c. niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez iLCS lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1
lit. f) RODO).
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu szereg praw,
które mogą Państwo wykonać w dowolnym czasie. Poniżej przedstawiamy te prawa wraz

z ich opisem. Prawa te mogą Państwo wykonywać poprzez nasz adres kontaktowy
ado@ilcs.pl.
8. W każdej chwili mają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania
i aktualizacji. Rozumiemy, jak ważne są te prawa, więc jeśli będą je Państwo chcieli
wykonać, zapraszamy do kontaktu poprzez adres e-mail: ado@ilcs.pl.
9. Państwa dane osobowe mogą być przenoszone. Oznacza to, że mogą być przeniesione,
skopiowane lub przesłane drogą elektroniczną. Jednakże prawo to ma zastosowanie
tylko, jeśli:
a. przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody,
b. przetwarzanie odbywa się w ramach wykonywania umowy,
c. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
10. Jeśli będą Państwo chcieli wykonać prawo do przeniesienia danych, zapraszamy do
kontaktu poprzez adres e-mail: ado@ilcs.pl.
11. Mają Państwo prawo zażądać od nas usunięcia Państwa danych, jeśli:
a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, lub
b. cofną Państwo udzieloną wcześniej zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma
innej podstawy prawnej przetwarzania, lub
c. wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby
marketingu bezpośredniego, lub wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych
osobowych do prawnie uzasadnionych celów realizowanych przez iLCS,
e. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, lub
f. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

12. Jeśli pragną Państwo usunąć swoje dane osobowe będące w naszym posiadaniu,
prosimy o powiadomienie nas o tym poprzez adres: ado@ilcs.pla podejmiemy
odpowiednie działania, aby odnieść się do Państwa żądania zgodnie z wymogami
prawnymi.
13. Jeśli zebrane dane osobowe przestaną być potrzebne w danym celu i nie ma prawnego
obowiązku ich przechowywania, wówczas w miarę możliwości staramy się je usunąć,
zniszczyć lub trwale uniemożliwić ich powiązanie z określoną osobą.
14. Mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
jeśli:
a. kwestionują Państwo prawidłowość posiadanych przez nas danych osobowych, lub
b. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale zamiast ich usunięcia,
woleliby Państwo, abyśmy ograniczyli ich przetwarzanie,
c. iLCS nie potrzebuje już Państwa danych osobowych do celów, w jakich zostały zebrane,
ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub
d. wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych –do czasu
stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych są nadrzędne
wobec podstaw Państwa sprzeciwu.
15. Jeśli pragną Państwo ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowe przez iLCS,
prosimy o powiadomienie nas o tym pod adresem: ado@ilcs.pla podejmiemy
odpowiednie działania, aby odnieść się do Państwa żądania zgodnie z wymogami
prawnymi.
16. W każdej chwili mają Państwo prawo do zgłoszenia sprzeciwu względem
przetwarzania Państwa danych osobowych opartego na przesłance niezbędności do
celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez iLCS lub
przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym w szczególności wobec przetwarzania
na potrzeby marketingu, w tym profilowania.
17. iLCS może jednak dalej przetwarzać dane osobowe, pomimo zgłoszenia sprzeciwu,
jeżeli istnieją inne ważne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania nadrzędne
wobec Państwa interesów. W celu zgłoszenia sprzeciwu prosimy o kontakt poprzez adres
e-mail: ado@ilcs.pl.
18. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych co do tego, jak przetwarzamy dane osobowe.
§ 8.
1. Administrator jest jednocześnie usługodawcą w rozumieniu przepisów UŚUDE.
2. Administrator udostępnia Uczestnikom usługę polegająca na dostępie do Serwisu
i udostępnionych w ramach Serwisu funkcjonalności.

3.Dla współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator,
Użytkownik powinien dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące
wymagania techniczne:
a. komputer z internetową przeglądarką WWW obsługującą technologie Cookies oraz
JavaScript;
b. połączenie z siecią Internet;
c. poprawnie skonfigurowana poczta elektroniczna.
4. Administrator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia
korzystanie przez Uczestnika z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób
uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę
usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla
właściwości świadczonej usługi, a także umożliwia jednoznaczną identyfikację stron
usługi świadczonej drogą elektroniczną. W razie planowanych przerw, modernizacji lub
też w innych podobnych wypadkach, Administrator może powiadomić o nich Uczestnika
poprzez udostępniony mu adres e-mail lub ogólnie na stronie internetowej.
5. Celem zapobieżenia pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione, danych
osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, udostępnia się następujące środki
techniczne:
a. kodowanie transmisji danych protokołem SSL z podpisanym kluczem;
b. kodowanie bazy danych osobowych;
c. zabezpieczenie bazy danych przed niepowołanym dostępem.
6. Akceptacja przez Uczestnika Regulaminu jest równoznaczna z zawarciem Umowy.

7. Zgoda Uczestnika na korzystanie z usług objętych Regulaminem może być w każdej
chwili cofnięta. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
świadczonej w oparciu o niniejszy Regulamin dokonuje się na podstawie prośby
Uczestnika o usunięcie Konta. Administrator może udostępnić narzędzie umożliwiające
usunięcie przez Uczestnika jego danych osobowych przetwarzanych w ramach Serwisu,
wycofanie wyrażonych zgód, a także rezygnację ze świadczonych przez Administratora
usług.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia
usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy
prawa, w tym w szczególności przepisy UŚUDE.
§ 9.
Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie iLCS Bartłomiej Grzywna, ul. Marynarska
14, 02-673 Warszawa.

