Regulamin Portalu Doradca Dyrektora
(wersja 3.01 2016-09-07)
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
1. Portal Doradca Dyrektora [SERWIS] jest portalem internetowym, którego właścicielem
i administratorem jest Librus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (dawniej
Librus Sp. z o .o.), al. Korfantego 193, 40-153 Katowice, KRS: 0000630561, NIP:
6342622989, REGON: 240547379, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego [dalej: LIBRUS].
2. REGULAMIN określa zasady korzystania z SERWISU, skierowanego do Dyrektorów
i Wicedyrektorów szkół oraz do osób zainteresowanych tematyką prawno-oświatową.
3. Korzystanie z SERWISU jest nieodpłatne dla każdego UŻYTKOWNIKA.
4. LIBRUS nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Portalu Doradca
Dyrektora wynikającej z przyczyn od niego niezależnych.
5. LIBRUS nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania tekstów i informacji
zamieszczonych w SERWISIE, w tym posługiwania się wzorami udostępnianych
dokumentów i aktów prawnych. Korzystanie z materiałów zamieszczonych na stronach
SERWISU odbywa się na ryzyko i odpowiedzialność UŻYTKOWNIKA.
6. LIBRUS zastrzega sobie prawo do umieszczania w Portalu Doradca Dyrektora
wybranych treści reklamowych dotyczących działalności SERWISU lub też własnych
towarów i usług.

Rozdział 2
Definicje
1. SERWIS – Portal Doradca Dyrektora dostępny pod adresem www.dyrektor.librus.pl.
2. UŻYTKOWNIK – oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z SERWISU.
3. SYNERGIA – system informatyczny dostępny pod adresem www.synergia.librus.pl
będący własnością LIBRUS.
4. UŻYTKOWNIK DYREKTOR – Użytkownik mający aktywne konto z uprawnieniami
Dyrektora w systemie Librus Synergia w wariancie Altum.
5. EKSPERT – osoba zatrudniania przez LIBRUS lub współpracująca z LIBRUS, zajmująca
się profesjonalnie tematyką szkoleń w oświacie oraz tematyką prawa oświatowego

Rozdział 3
Korzystanie z portalu
1. Przed skorzystaniem z SERWISU UŻYTKOWNIK potwierdza i akceptuje warunki
niniejszego REGULAMINU.
2. W celu prawidłowego korzystania z SERWISU wymagane jest połączenie z siecią
Internet i posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej dostęp do zasobów
Internetu.
3. Zabrania się korzystania z SERWISU w sposób naruszający niniejszy REGULAMIN,
powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a także w sposób godzący w dobre
obyczaje.
4. Informacje mające charakter reklamowy lub promocyjny dodawane przez
UŻYTKOWNIKA bez zgody LIBRUS zostaną usunięte.
5. Poza standardową możliwością korzystania z SERWISU, UŻYTKOWNIK DYREKTOR
posiadający aktywne konto w systemie Librus Synergia w wariancie Altum uprawniony
jest do komentowania wypowiedzi innych UŻYTKOWNIKÓW SERWISU oraz zadawania
pytań, na zasadach określonych w odrębnych Regulaminach dostępnych na stronach
SERWISU.
6. Portal Doradca Dyrektora oferuje możliwość powiadamiania o nowych treściach
i innych aktualnościach po zamówieniu usługi Subskrypcji, której zasady określa
odrębny Regulamin dostępny na stronach SERWISU.

Rozdział 4
Odpowiedzialność
1. LIBRUS dołoży należytej staranności, aby usługi świadczone przez SERWIS były rzetelne
i na odpowiednim poziomie merytorycznym.
2. LIBRUS nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez UŻYTKOWNIKÓW
z SERWISU w sposób sprzeczny z REGULAMINEM.
3. Majątkowe prawa autorskie do artykułów i wszelkich innych materiałów i treści
zamieszczonych w SERWISIE przysługują LIBRUS i podlegają ochronie przewidzianej w
ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994
r., Nr 24, poz. 83 ze zmianami).
4. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Portalu Doradca Dyrektora należy zgłaszać
drogą elektroniczną na adres doradca@librus.pl. Zgłoszenie powinno zawierać: opisu
reklamacji, adres e-mail oraz dane identyfikujące reklamującego.

5. Rozpatrzenie reklamacji przez LIBRUS następuje w ciągu 30 (trzydziestu) dni roboczych
od otrzymania reklamacji. Odpowiedź zostanie przesłana na wskazany w zgłoszeniu
przez UŻYTKOWNIKA adres e-mail.
6. REGULAMIN wchodzi w życie z chwilą zamieszczenia w SERWISIE. LIBRUS zastrzega
sobie prawo do zmian REGULAMINU w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie od dnia
ich opublikowania w SERWISIE.

