Regulamin systemu szkoleniowego dla farmaceutów e-duk@cja.pl
z dnia 1 stycznia 2016 r. (dalej: „Regulamin”).
§1
e-duk@cja.pl jest autorskim, internetowym systemem szkoleniowym dla farmaceutów
mającym na celu upowszechnianie aktualnej i obiektywnej wiedzy w zakresie nauk
farmaceutycznych, służącym realizacji zdalnego nauczania jako jednej z form kształcenia
ciągłego farmaceutów (dalej: „System”), poprzez udostępnianie farmaceutom materiałów
szkoleniowych (dalej: „Kursy”), którego powstanie i funkcjonowanie jest efektem
współpracy Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie (dalej: „Wydział Farmaceutyczny UJ CM w Krakowie”) i
Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie (dalej „OIA w Krakowie).
§2
1. Wszelkie prawa do Systemu, w tym m. in. autorskie prawa majątkowego oraz prawo
do domeny internetowej e-duk@cja.pl przysługują OIA w Krakowie.
2. Część merytoryczna Systemu jest tworzona przez pracowników naukowych Wydziału
Farmacji CM UJ w Krakowie oraz innych specjalistów z zakresu ochrony zdrowia, we
współpracy z OIA w Krakowie.
3. Nadzór merytoryczny nad Systemem sprawuje zespół pod przewodnictwem Dziekana
Wydziału Farmaceutycznego UJ CM w Krakowie, składający się z pracowników
Wydziału Farmaceutycznego UJ CM w Krakowie – Studium Kształcenia
Podyplomowego.
§3
1. System jest udostępniany w sieci Internet pod adresem www.e-dukacja.pl.
2. Rejestracja w Systemie jest bezpłatna.
3. Poszczególne Kursy są udostępniane bezpłatnie.
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§4
W Systemie może się zarejestrować i posiadać aktywne konto jedynie osoba będąca
farmaceutą.
Rejestracja w Systemie następuje w momencie założenia konta w Systemie poprzez
stronę internetową http://www.e-dukacja.pl/, po wypełnieniu formularza, który ukaże
się po kliknięciu na ikonkę „Załóż teraz nowe konto!”. Po założeniu konta w Systemie
farmaceuta (dalej: „Użytkownik”) otrzymuje na podany przez siebie w formularzu
adres e-mail login i hasło dostępu. Liczba Użytkowników nie jest ograniczona, a
założenie konta może nastąpić w dowolnym terminie.
Otrzymanie przez Użytkownika loginu i hasła dostępu do Systemu po założeniu konta
nie jest równoznaczne z uzyskaniem dostępu do Kursów, umożliwia jednak swobodny
dostęp do strony internetowej http://www.e-dukacja.pl/ i do ograniczonych treści
Systemu.
Zapis Użytkownika na konkretny Kurs odbywa się poprzez wybranie Kursu z zakładki
„Katalog dostępnych kursów”.
W przypadku Kursów ogólnodostępnych odblokowanie wybranego przez Użytkownika
Kursu jest dokonywane przez okręgową izbę aptekarską, której dany Użytkownik jest
członkiem, po jego uprzedniej weryfikacji przez tę izbę. W przypadku Kursów

kodowanych przez sponsora Kursu odblokowanie Kursu następuje po wpisaniu przez
Użytkownika unikalnego kodu sponsora.
6. Dostęp do Kursu wybranego przez Użytkownika, do którego uzyskał on dostęp,
możliwy jest przez cały czas, kiedy Kurs pozostaje aktywny w Systemie.
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§5
Za udział w Kursie realizowanym metodą internetową i zaliczenie testu Użytkownikowi
przysługują punkty edukacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami.
OIA w Krakowie udostępnia indywidualnie Użytkownikowi bezpośrednio z poziomu
platformy e-duk@cja.pl możliwość wydruku certyfikatu, wystawionego przez
Uniwersytet Jagielloński, potwierdzającego uczestnictwo w kursie i wskazującego na
liczbę i rodzaj uzyskanych przez Użytkownika punktów edukacyjnych (dalej:
„Certyfikat”). Warunkiem uzyskania Certyfikatu jest odbycie Kursu oraz zaliczenie testu
sprawdzającego wiedzę (dalej: „Test”). Wydruk Certyfikatu jest możliwy bezpośrednio
po zaliczeniu Testu.
Test rozwiązywany jest on-line.
Warunkiem zaliczenia Testu jest wskazanie minimum 60% prawidłowych odpowiedzi.
Test jest testem jednokrotnego wyboru.
Czas na rozwiązanie Testu jest nieograniczony.
Do rozwiązania Testu można przystąpić tylko jeden raz, bez względu na wynik; po
wysłaniu odpowiedzi, test nie jest ponownie dostępny dla danego Użytkownika.
Wynik Testu jest automatycznie przypisywany do konta Użytkownika, ze wskazaniem
liczby i rodzaju uzyskanych przez Użytkownika punktów edukacyjnych.
§6

1. Przedstawiane w ramach Kursów treści mają charakter wyłącznie szkoleniowy i w
szczególności nie stanowią wykładni prawnej. OIA w Krakowie nie ponosi
odpowiedzialności za szkody mogące wynikać z działań podjętych w oparciu o
przedstawiane w ramach poszczególnych Kursów i materiałów informacyjnych treści.
2. Zamieszczone w systemie Kursy i materiały informacyjne objęte są ochroną wynikającą
z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U.2006.90.631, j.t.), a autorskie prawa majątkowe do nich przysługują Autorom
albo OIA w Krakowie, w zależności od treści zawartych z Autorami umów.
3. OIA w Krakowie nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia praw własności
intelektualnej oraz innych praw przez Użytkowników Systemu.
§7
1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego do Systemu oznacza akceptację warunków
Regulaminu oraz wyrażenie zgody na gromadzenie, przetwarzanie oraz
wykorzystywanie podanych danych w celach informacyjnych, edukacyjnych,
statystycznych i marketingowych.
2. OIA w Krakowie zapewnia Użytkownikom prawo wglądu do ich danych, prawo żądania
aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w
przepisach. Użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych z bazy
danych Systemu, w tym celu obowiązany jest wysłać wniosek na adres e-mail Systemu
(administracja@e-dukacja.pl). Będzie to skutkowało usunięciem jego konta z Systemu.

3. Użytkownik ma prawo wycofać się z Systemu bez podania przyczyny; będzie to
skutkowało usunięciem jego konta z Systemu.

§8
OIA w Krakowie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Systemu (w
tym za zakłócenia powodujące utratę danych) wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub
niedozwoloną ingerencją Użytkowników oraz za szkody, jakie mogły powstać w wyniku tych
zdarzeń.
§9
System wykorzystuje pliki typu cookies. Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie plików
cookies na jego urządzeniu końcowym i przyjmuje do wiadomości, że usunięcie przez niego
plików cookies może powodować prezentowanie odmiennej treści Systemu Użytkownikowi
oraz skutkować utratą możliwości korzystania z niektórych funkcji Systemu.
§10
1. OIA w Krakowie zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w każdym czasie i
bez konieczności podania przyczyny. Każdy Użytkownik zostanie niezwłocznie
powiadomiony o zmianie Regulaminu. Użytkownik po zapoznaniu się ze zmienionym
Regulaminem ma możliwość zaakceptowania lub nie zaakceptowania zmienionego
Regulaminu. W przypadku zgłoszenia na adres e-mail Systemu braku akceptacji
nowych warunków Regulaminu następuje usunięcie konta Użytkownika z Systemu.
2. W przypadkach nieujętych w niniejszym Regulaminie obowiązują odpowiednie
przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory związane z korzystaniem przez
Użytkowników z Systemu będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne.
§11
Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie Systemu.

