Rejestracja na Platformie OKONA.PL i założenie Konta
1. Warunki rejestracji na Platformie
Platforma może być wykorzystywana przez osoby, które ukończyły 15 lat. Dokonanie rejestracji
na Platformie przez osobę która nie ukończyła 15 roku życia jest całkowicie zabronione. Poprzez
dostęp, korzystanie lub rejestrację na Platformie Użytkownik oświadcza, że ma ukończone 15 lat.
2. Założenie Konta
Korzystanie z platformy nie jest możliwe bez wcześniejszego założenia Konta i zostania
Użytkownikiem.
Aby założyć Konto, należy:



(i) wypełnić wszystkie obowiązkowe pola formularza rejestracji;
(ii) lub zalogować się do swojego konta w serwisie OkoNa za pośrednictwem Platformy
(dalej “Konto w serwisie OkoNa”). Korzystając z tej funkcji Użytkownik zdaje sobie
sprawę, że platforma będzie posiadać dostęp do informacji znajdujących się na jego
Koncie w serwisie OkoNa będzie je publikować na Platformie i przechowywać.
Użytkownik może w dowolnej chwili usunąć powiązanie pomiędzy jego Kontem a Kontem
w serwisie OkoNa, korzystając ze strony „Czynności weryfikacyjne” na swoim Koncie. Aby
uzyskać więcej informacji dotyczących wykorzystywania danych pochodzących z twojego
Konta w serwisie OkoNa, należy zapoznać się z postanowieniami naszej Polityki
Prywatności, jak również polityką prywatności serwisu OkoNa.

Aby zarejestrować się na Platformie należy wcześniej przeczytać i zaakceptować niniejszy
Regulamin oraz Politykę Prywatności.
Zakładając swoje Konto – niezależnie od wybranej metody – Użytkownik zobowiązuje się do
przekazania kompletnych i prawdziwych informacji oraz ich aktualizacji za pośrednictwem profilu
na swoim Koncie.
W przypadku rejestracji za pośrednictwem poczty e-mail, Użytkownik zobowiązuje się do
zachowania w poufności hasła wybranego podczas zakładania Konta oraz nieujawniania go
osobom trzecim. W razie utraty lub ujawnienia swojego hasła, Użytkownik jest zobowiązany do
natychmiastowego zawiadomienia o tym Okona.pl. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność
za wykorzystanie jego Konta przez jakiekolwiek strony trzecie, chyba że wyraźnie zawiadomił
Okona.pl o utracie, niedozwolonym wykorzystaniu, lub ujawnieniu swojego hasła osobie trzeciej.
Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie tworzył lub wykorzystywał – posługując się
tożsamością własną lub osoby trzeciej – żadnych innych Kont, niż utworzone pierwotnie.

Działalność, dostępność i funkcje Platformy
OkoNa dołoży wszelkich starań, aby zapewnić dostępność Platformy przez 7 dni w
tygodniu i 24 godziny na dobę. Niemniej jednak, dostęp do Platformy może zostać
tymczasowo zawieszony bez jakiegokolwiek wcześniejszego zawiadomienia ze względów
dotyczących przeprowadzenia czynności konserwacji technicznej, migracji lub aktualizacji,
a także nieprawidłowego działania sieci lub innych uwarunkowań związanych z jej
wykorzystywaniem.
Ponadto, OkoNa zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zawieszenia dostępu do Platformy
bądź jej funkcji w całości lub w części w sposób tymczasowy lub ostateczny, w zależności tylko i
wyłącznie od własnej decyzji.

Korzystając z Platformy i akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik uznaje, że OkoNa nie jest
stroną jakiejkolwiek umowy zawieranej przez niego z innymi Użytkownikami. OkoNa nie sprawuje
żadnej kontroli zachowania Użytkowników oraz pozostałych użytkowników Platformy.

Użytkownik uznaje, że OkoNa nie kontroluje w żaden sposób prawidłowości i prawdziwości
Ogłoszeń oraz ich zgodności z obowiązującymi przepisami. Rola OkoNa.pl jest ograniczona
wyłącznie do zapewnienia dostępu do Platformy.
Użytkownicy działają wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Moderacja
Użytkownik uznaje i wyraża zgodę na fakt, że OkoNa zastrzega sobie prawo niezamieszczenia lub
usunięcia dowolnych recenzji, pytań, komentarzy lub odpowiedzi, które uzna za niezgodne z
postanowieniami niniejszego Regulaminu.
OkoNa zastrzega sobie prawo zawieszenia Konta Użytkownika, ograniczenia jego dostępu do
Usług lub rozwiązania stosunku prawnego obowiązującego na podstawie niniejszego Regulaminu
w przypadku, jeśli (i) Użytkownik otrzymał co najmniej trzy recenzje i (ii) średnia ocena uzyskana
w ramach tych recenzji jest niższa lub równa 3.

Zawieszenie konta, ograniczenie dostępu i rozwiązanie umowy
Użytkownik może rozwiązać umowę z OkoNa w dowolnej chwili i z jakiekolwiek przyczyny, bez
konieczności ponoszenia z tego tytułu żadnych kosztów. W tym celu wystarczy wybrać zakładkę
“Usuń konto” na stronie profilu Użytkownika.

Dane osobowe
W związku z wykorzystywaniem Platformy przez Użytkownika, OkoNa będzie pozyskiwać i
przetwarzać jego dane osobowe. Korzystając z Platformy i rejestrując się jako jej Użytkownik,
Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez OkoNa w sposób
zgodny z obowiązującym prawem oraz postanowieniami Polityki prywatności.
OkoNa.pl to platforma internetowa mająca na celu zrzeszenie nie tylko uczniów ale i możliwości
dla nich. Możliwość znalezienia przejazdu do szkoły, nauki z najlepszymi uczniami czy też
rozwijania swojego hobby, to tylko niektóre z jej funkcji. Stworzona jest ona przez uczniów dla
uczniów, dzięki czemu pozwoli na łatwe i szybkie posługiwanie się nią przez każdą młodą osobę z
liceum lub technikum.
Ochrona danych osobowych:
1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), jest Zespół
Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą w Radomiu (26-600), przy ul.
Limanowskiego 26/30 reprezentowany przez Dyrektora szkoły.
2. Administrator przetwarza Państwa dane w celu:
1)

2)
3)
4)
5)

zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach opisanych w
„Regulaminie portalu” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r;
wyłącznie w celu wykonania danej Usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania.
umożliwienia kontaktu z Administratorem za pośrednictwem poczty internetowej info@okona.pl;
obrony przed ewentualnymi roszczeniami na zasadzie prawnie uzasadnionego interesu
Administratora;
np.: analitycznym i statystycznym.
3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@ctserv.pl.
4. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe Użytkownika przechowywane będą do trzech miesięcy po zakończeniu działalności
portalu lub do momentu usunięcia konta przez użytkownika.
6. Użytkownik posiadł prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do cofnięcia zgody;
poprzez przesłanie żądania na adres internetowy: info@okona.pl i nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
7. W przypadku, gdy dane osobowe są konieczne do wykonania danej Usługi żądanie usunięcia tych
danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie
danej Usługi. Administrator serwisu dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego
zabezpieczenia przekazanych danych osobowych Użytkownika, a w szczególności przed ich
udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
8. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim, chyba że następuje to w związku z
powierzeniem przetwarzania danych przez Administratora lub na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów.

9. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony
Danych, ul. Stawki 2 , 00193 Warszawa.
10. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa w pozostałym zakresie
jest dobrowolne.
11. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim, chyba że następuje to w związku z
powierzeniem przetwarzania danych przez Administratora lub na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów.

