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Postanowienia ogólne 

§ 1.  

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady, warunki i zakres korzystania  

z platformy internetowej prowadzonej w ramach firmy MIRZ Dagmara Walczyk-

Stępalska, NIP: 6762296396, REGON: 520978157 pod adresem www.mirz.pl  

(dalej: „strona” lub „platforma”). 

2. Platforma www.mirz.pl stanowi miejsce, w którym Użytkownik może zapoznać się  

z ofertą szkoleniową firmy oraz skontaktować się poprzez formularz z firmą.  

3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 t.j.). 

Do Regulaminu mają również zastosowanie przepisy Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (dalej: „RODO”). 

4. Właścicielem, administratorem oraz operatorem Platformy www.mirz.pl jest firma  

MIRZ Dagmara Walczyk-Stępalska, ul. Królewska 65a/1, 30-081 Kraków,  

NIP: 6762296396, REGON: 520978157 (dalej: „MIRZ” lub „Administrator”). 

5. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

• Użytkowniku lub Kliencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która korzysta  

z Platformy na zasadach określonych Regulaminem i obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa. 

• Oferta – należy przez to rozumieć ogół usług szkoleniowych oferowanych przez MIRZ.  

• Opiekunie – należy przez to rozumieć osobę opiekującą się Użytkownikiem  

(opiekun prawny lub faktyczny – dotyczy Użytkowników nie posiadających zdolności 

do czynności prawnych). 

• Danych osobowych – należy przez to rozumieć wszelkie informacje dotyczące 

zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, zgodnie z RODO. 

6. Użytkownik zobowiązuje się przekazywać wyłącznie prawdziwe dane osobowe  

i informacje. 

7. Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu od chwili rozpoczęcia 

korzystania z Platformy i akceptuje wszystkie jego postanowienia. 

8. Platforma dostępna jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem prawa 

Administratora do tymczasowych wyłączeń spowodowanych awarią, konserwacją, 

aktualizacją  lub wymaganiami technicznymi. 

9. Do prawidłowego korzystania z Platformy wymagane jest włączenie obsługi plików 

cookies w przeglądarce internetowej, które można usunąć poprzez odpowiednie opcje 

dostępne w przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje odnośnie plików 

cookies zawarte są w Polityce prywatności dostępnej pod linkiem: 

https://mirz.pl/polityka-prywatnosci/. Potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem 

jest warunkiem korzystania z Platformy jako Użytkownika. 

http://www.mirz.pl/
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Wymagania niezbędne do korzystania z Platformy www.mirz.pl 

§ 2.  

1. W celu skorzystania z Platformy Użytkownik musi spełnić co najmniej poniższe 

wymagania techniczne: 

• dysponować komputerem lub urządzeniem mobilnym umożliwiającym 

przeglądanie stron internetowych; 

• mieć dostęp do sieci Internet; posiadać dostęp do witryn www za pośrednictwem 

poprawnie skonfigurowanej przeglądarki stron www; 

• posiadać nowoczesną przeglądarkę internetową, która wspiera najnowsze 

technologie HTML 5 i CSS 3, w szczególności Internet Explorer 11,Chrome 

wersja 38+, Firefox wersja 38+, Opera wersja 33+, Safari (Webkit wersja 537+). 

2. Niespełnienie przez Użytkownika wymagań technicznych wskazanych w pkt. 1  

(w szczególności odmienna lub niekompletna konfiguracja sprzętu 

komputerowego/urządzenie mobilnego lub oprogramowania) może prowadzić do braku 

możliwości korzystania z Platformy. 

3. Korzystanie przez Użytkownika z usług świadczonych na podstawie Regulaminu nie 

wiąże się dla Użytkownika ze szczególnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem 

z usług świadczonych drogą elektroniczną, poza tymi, które powszechnie występują 

przy korzystaniu z publicznej sieci teleinformatycznej. Jednocześnie zaleca się 

stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, 

w szczególności stosować programy antywirusowe. 

4. Do prawidłowego korzystania z Platformy wymagane jest włączenie obsługi plików 

cookies w przeglądarce internetowej, które można usunąć poprzez odpowiednie opcje 

dostępne w przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje odnośnie plików 

cookies zawarte są w polityce prywatności. 

 

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną 

§ 3. 

 

1. Platforma jest narzędziem prezentującym ofertę szkoleniową MIRZ, a także narzędziem 

wspierania procesu rekrutacyjnego i szkoleniowego.  

2. Platforma może być używana jedynie do celów zgodnych z przeznaczeniem 

określonym w Regulaminie i zgodnie z obowiązującym prawem. Zakazane jest 

umieszczanie i udostępnianie przez Użytkownika na Platformie treści o charakterze 

bezprawnym, a także: 

• powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów 

teleinformatycznych Operatora lub innych podmiotów biorących bezpośredni 

lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną; 
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• naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub 

niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

3. W przypadku, gdy Użytkownik uzna, iż treść publikowana na Platformie narusza 

jego/jej dobra osobiste, ogólnie przyjęte normy społeczne lub jest niezgodna  

z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa powinien niezwłocznie o tym 

powiadomić MIRZ. 

 

Odpowiedzialność Operatora i MIRZ  

§ 6. 

1. Operator i MIRZ nie ponoszą odpowiedzialności w szczególności za: 

• jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku 

korzystania przez Użytkownika z dostępu do Platformy w sposób sprzeczny  

z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa; 

• jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim będące następstwem podania 

przez Użytkownika nieprawdziwych danych na Platformie; 

• za brak możliwości skorzystania z Platformy spowodowany niespełnieniem 

przez Użytkownika wymagań technicznych. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 7.  

1. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników znajdują się w 

Polityce Prywatności dostępnej pod linkiem: https://mirz.pl/polityka-prywatnosci/.  

2. MIRZ zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu. MIRZ poinformuje 

Użytkowników na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu  

(poprzez umieszczenie w widocznym miejscu na Platformie www.mirz.pl 

informacji o zmianie Regulaminu). Zmiana Regulaminu wchodzi w życie  

w terminie 7 dni od publikacji.  

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji, tj. 5 września 2022 r. 

https://mirz.pl/polityka-prywatnosci/
http://www.mirz.pl/

