
 

 

REGULAMIN APLIKACJI I PROGRAMU „AKADEMIA DAKEA” 

 [Postanowienia ogólne] 

§ 1 

 

1 Organizatorem edukacyjnego programu partnerskiego pod nazwą „Akademia Dakea” (dalej "Program") jest 

180heartbeats/JVM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą i adresem 

w Warszawie,  ul.  Szpitalna 8a lok. 5, 00-031 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.  Warszawy w Warszawie XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  403639, NIP: 701-00-79-202 (dalej: 

„Organizator”). 

2 Organizator przeprowadza Program na zlecenie spółki prawa węgierskiego Altaterra Altaterra Kft. z siedzibą 

w Fertőd (kod pocztowy 9431), Węgry, adres: Malom köz 1, wpisaną w Węgierskim Sądzie Rejestrowym 

(dalej zwana "Altaterra").  

3 Program organizowany jest w celu edukacji sprzedawców okien dachowych na temat technik sprzedażowych 

oraz towarów marki Dakea. W ramach Programu prowadzone są szkolenia w formule e-learning. 

4 Program dostępny jest pod adresem www.akademia.dakea.pl (dalej "Serwis") na czas nieokreślony. Program 

może zostać zawieszony w dowolnym momencie o czym zarejestrowani Uczestnicy zostaną poinformowani 

z siedmiodniowym wyprzedzeniem poprzez wiadomość email. 

5 Komunikacja z Uczestnikami Programu będzie prowadzona za pośrednictwem Serwisu oraz drogą e-mail. 

Organizator jest administratorem Serwisu. 

6 Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z Serwisu  oraz warunki i zasady uczestnictwa w 

opisanym w Regulaminie Programie. 

7 Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne oraz może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w 

Regulaminie. Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne. 

8 Program dostępny jest  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

9 W ramach Programu na rzecz Uczestnika świadczone są usługi drogą elektroniczną. Świadczenie usług 

odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i 

przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z 

brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144 

poz. 1204 ze zm.). 

10 Korzystanie z Serwisu i uczestnictwo w Programie może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w 

treści niniejszego Regulaminu. 

11 W celu korzystania z Serwisu i Programu Uczestnik powinien posiadać komputer lub urządzenie z 

zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do sieci 

Internet o przepustowości co najmniej 512 kb/s. Dostęp do Serwisu może odbywać się przy wykorzystaniu 

najpopularniejszych przeglądarek internetowych, tj.: Chrome od wersji 9.0, Firefox od wersji 3.1, Internet 

Explorer od wersji 9.0. Ponadto do korzystania z niektórych elementów Programu, tj. komunikacji w formie 

SMS  konieczne jest posiadanie telefonu komórkowego z możliwością odbierania lub wysyłania wiadomości 

SMS. 

http://www.akademia.dakea.pl/


 

 

12 Do rejestracji w Serwisie niezbędne jest posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail). 

[Uczestnictwo w Programie] 

§ 2 

1 Uczestnikami Programu (dalej: „Uczestnik/Uczestnicy”) mogą stać się: 

1.1 pełnoletnie osoby fizyczne zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w 

zlokalizowanym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej punkcie sprzedaży (placówce handlowej) oferującym 

produkty marki Dakea, zarejestrowanym w oficjalnej bazie na stronie 

http://dakea.pl/profesjonalisci/punkty-sprzedazy, i którzy otrzymali zaproszenie od przedstawiciela 

handlowego Altaterra do udziału w Programie oraz przeszli  proces rejestracji do Programu w Serwisie.  

1.2 Pracownicy lub osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej przez Altaterra. 

1.3 Dowolna osoba, która otrzymała link do Programu w wersji online od pracownika Altaterra. 

2 Uczestnik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie. 

[Przystąpienie do Programu] 

§ 3 

1 W celu przystąpienia do Programu jako jego Uczestnik, osoba spełniająca warunki określone w 

Regulaminie powinna prawidłowo wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem 

www.akademia.dakea.pl, wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzić rejestrację 

klikając w link weryfikujący wysłany na podany przy rejestracji adres email Uczestnika. Potwierdzenie 

rejestracji jest równoznaczne z założeniem w systemie Programu indywidualnego konta Uczestnika (dalej: 

„Konto Uczestnika” lub równoważnie „Konto”). Z chwilą założenia Konta zostaje zawarta między 

Uczestnikiem a Organizatorem umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na udostępnieniu 

Uczestnikowi możliwości korzystania z funkcjonalności Serwisu, uczestnictwa w Programie.  

2 Dokonanie w Serwisie rejestracji w Programie oznacza zaakceptowanie zasad Regulaminu Programu. 

3 Pola formularza zgłoszeniowego, których wypełnienie jest obowiązkowe, są oznaczone w Formularzu 

Rejestracyjnym. Formularz zgłoszeniowy zawiera następujące pola: 

3.1 imię i nazwisko Uczestnika – pole obowiązkowe 

3.2 adres e-mail Uczestnika – pole obowiązkowe 

3.3 prośba o podanie hasła – pole obowiązkowe 

3.4 punkt sprzedaży, w którym zatrudniony jest Uczestnik - pole obowiązkowe 

4 Logowanie do Konta polega na podaniu loginu i hasła. Hasło musi składać się co najmniej z 6znaków. Loginem 

jest adres email podany przy rejestracji. Hasło do Konta ma charakter poufny. Każde naruszenie poufności 

hasła Uczestnik powinien zgłosić Organizatorowi niezwłocznie po stwierdzeniu naruszenia. 

5 W przypadku zgubienia Hasła Uczestnik może zwrócić się do Organizatora o wyznaczenie tymczasowego 

Hasła pozwalającego na zalogowanie się do Konta. W celu uzyskania tymczasowego Hasła Uczestnik 

powinien skorzystać z mechanizmu udostępnionego na stronie logowania do Konta. Nowe Hasło zostanie 

przesłane na adres poczty elektronicznej Uczestnika w formie linka aktywującego.  

http://www.dakeaacademy.pl/


 

 

6  Korzystając z Serwisu Uczestnik powinien w szczególności: 

6.1 przestrzegać Regulaminu, 

6.2 korzystać z Serwisu wyłącznie w zakresie, w jakim upoważnia go do tego Umowa i Regulamin, 

6.3 powstrzymać się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu lub 

przebieg Programu oraz od działań mogących utrudnić korzystanie z Serwisu lub uczestniczenie w 

Programie innym Uczestnikom, 

6.4 powstrzymać się od działań ingerujących lub zmierzających do ingerencji w Serwis lub Program, 

6.5 powstrzymać się od zamieszczania w Serwisie treści o charakterze bezprawnym; 

6.6 powstrzymać się od jakichkolwiek działań naruszających prawa innych Uczestników. 

[Zasady uczestnictwa w Programie] 

§ 4 

1 Program „Akademia Dakea” składa się z 4 sesji szkoleniowych oraz Testu Końcowego.  

2 W trakcie Programu Uczestnicy otrzymują punkty za poprawne odpowiedzi. Punkty mają wyłącznie funkcję 

informacyjną i są miernikiem postępów Uczestnika. Wyjątkiem są punkty przyznawane za Test Końcowy, 

które stanowią podstawę do przyznania Certyfikatu. 

3 Przystąpienie Testu Finalnego jest dobrowolne, ale jest warunkiem ukończenia Akademii i otrzymania 

certyfikatu. 

3.1 Test składa się z 50 pytań testowych wielokrotnego wyboru. Poprawne odpowiedzi są punktowane wg 

poniższych zasad: 

 Pytanie nt. technik sprzedaży – 15 punktów 

 Pytanie nt. produktów Dakea – 25 punktów 

4 Uzyskanie wyniku powyżej 40% poprawnych odpowiedzi w Teście Końcowym uprawnia Uczestnika do 

otrzymania Certyfikatu zakończenia Programu Akademii Dakea oraz wyróżnienia Uczestnika, będącego 

pracownikiem zarejestrowanego punktu sprzedaży, na stronie internetowej http://dakea.pl/wlasciciele-

domow/punkty-sprzedazy. 

5 Organizator może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z Uczestnikiem w zakresie 

korzystania z Serwisu i uczestnictwa w Programie w drodze wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym 

poprzez oświadczenie w postaci elektronicznej wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na 

adres e-mail Uczestnika w przypadku gdy Uczestnik: 

5.1 w istotny sposób naruszył lub narusza postanowienia Regulaminu 

5.2 podejmował lub podejmuje działania, które zagrażają bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Serwisie; 

5.3 podjął lub podejmuje próbę nieuprawnionego dostępu do Serwisu; 

5.4 dokonywał lub dokonuje czynności niezgodnych z prawem za pośrednictwem Serwisu; 

5.5 działał lub działa na szkodę Organizatora lub Altaterra; 

5.6 podał podczas Rejestracji nieprawdziwe dane; 

http://dakea.pl/wlasciciele-domow/punkty-sprzedazy
http://dakea.pl/wlasciciele-domow/punkty-sprzedazy


 

 

5.7 naruszył lub narusza prawa własności intelektualnej przysługujące Organizatorowi lub Altaterra, w 

szczególności majątkowe prawa autorskie; 

 

 [Dane osobowe Uczestników] 

§ 7 

1 Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przy wypełnianiu formularza 

zgłoszeniowego. Podanie danych jest dobrowolne, jednak (w przypadku danych oznaczonych w formularzu 

zgłoszeniowym jako dane obowiązkowe) niezbędne do uczestnictwa w Programie. Dane te będą 

przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 

2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez  Organizatora w celach związanych z organizacją i utrzymaniem 

Programu oraz prowadzeniem Serwisu. 

2 Administratorem danych osobowych Uczestników jest spółki prawa węgierskiego Altaterra Altaterra Kft. z 

siedzibą w Fertőd (kod pocztowy 9431), Węgry, adres: Malom köz 1, wpisaną w Węgierskim Sądzie 

Rejestrowym. Uczestnik Programu uprawniony jest do aktualizacji danych podanych w formularzu 

zgłoszeniowym w każdym czasie. W tym celu należy dokonać aktualizacji danych za pomocą odpowiedniej 

funkcjonalności Konta Uczestnika w Serwisie. 

3 Altaterra zleca Organizatorowi przetwarzanie danych osobowych Uczestników zgodnie z 31. Art. Ustawy o 

Ochronie Danych Osobowych. 

4 Każdy Uczestnik ma nieograniczone prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania bądź 

usunięcia. Usunięcie danych osobowych Uczestnika niezbędnych do uczestnictwa w Programie skutkuje 

wykluczeniem z Programu.  

5 Uczestnik zobowiązany jest podawać swoje prawdziwe dane osobowe. Podanie nieprawdziwych danych 

osobowych skutkuje wykluczeniem z Programu. 

6 Organizator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Programu oraz zakresu udzielonych 

zgód i oświadczeń, informacji i danych o Uczestnikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy 

prawnej nakazującej Organizatorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby 

informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o 

ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie. 

7 Organizator jest zobowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę 

przetwarzanych danych osobowych Uczestnika odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych 

ochroną. W szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz 

zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

8 Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo danych osobowych bądź informacji zawartych na 

Programie, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików 

o podobnych charakterze, należy zgłaszać do Organizatora na adres 180heartbeats/JVM spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Szpitalna 8a lok. 5, 00-031 Warszawa z dopiskiem „Akademia 

Dakea: Uwagi dot. Bezpieczeństwa” lub na adres e-mail: kontakt@akademia.dakea.pl 

 

 [Odpowiedzialność Organizatora] 



 

 

§ 10 

1 Organizator zastrzega, że Serwis może być czasowo niedostępny w związku z koniecznością podejmowania 

działań natury technicznej dotyczących oprogramowania lub sprzętu takich jak np. aktualizacja, konserwacja, 

przegląd, wymiana. 

2 W przypadku, gdy przerwa lub czasowe zawieszenie dostępności Serwisu będą możliwe do przewidzenia, 

Organizator powiadomi Uczestników o takich zdarzeniach z wyprzedzeniem na stronie głównej Serwisu. 

[Prawa autorskie] 

§ 11 

1. Wszelkie materiały udostępniane na stronach Aplikacji Internetowej, a w szczególności: logotypy,  elementy 

graficzne, dźwiękowe, interaktywne aplikacje, materiały audio i wideo, kompilacje materiałów, rozwiązania 

nawigacyjne, oprogramowanie, bazy danych stanowią przedmiot praw na dobrach niematerialnych do  

utworów  lub  baz   danych  Administratora  lub  osób  trzecich i podlegają  ochronie na podstawie  ustawy o 

prawie  autorskim  i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych. 

2. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, przesyłanie,  przedrukowywanie,  tworzenie  

zbiorczych  prac  z materiałów, o których  mowa w ust.  1  powyżej, nie jest dopuszczalne, chyba  że  zostanie 

udzielone  w tym celu  odpowiednie pozwolenie przez uprawnionego przedstawiciela Administratora. 

 [Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą 

elektroniczną] 

§ 12 

1. Korzystanie z Serwisu dokonywane jest poprzez sieć Internet, co łączy się z ryzykami występującymi przy 

korzystaniu z tej sieci. 

2. Ryzyka związane z korzystaniem z Internetu polegają między innymi na możliwości wprowadzenia do 

urządzenia podłączonego do Internetu oprogramowania mogącego wyrządzać szkody, takie jak min. 

„wirusy”, „robaki” i „konie trojańskie”. W związku z powyższym wskazane jest, aby Uczestnik posiadał 

aktualne oprogramowanie przeciwdziałające tego rodzaju zagrożeniom, takie jak programy antywirusowe 

oraz programy chroniące urządzenia przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich (tzw. firewall). 

3. Zagrożenie stanowią również działania osób trzecich dążących do uzyskania nieuprawnionego dostępu do 

urządzeń i danych bez wiedzy i wbrew woli Uczestnika. Celem zapobieżenia tego rodzaju działaniom zaleca 

się zachowanie w ścisłej poufności hasła umożliwiającego dostęp do Konta. 

[Postanowienia końcowe] 

§ 13 

1. Informacje związane z Programem dostępne są w Serwisie, dostępnym pod adresem 

www.akademia.dakea.pl pod numerem infolinii +48 223 970 126 , w godzinach od 09:00 do 17:00 w dni 

robocze (koszt połączenia: według stawek operatora osoby nawiązującej połączenie). 

2. Uczestnik informowany jest o bieżących wydarzeniach w ramach Programu za pomocą wiadomości e-mail.  

tel:+48223970126


 

 

3. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Programu określone są wyłącznie w niniejszym regulaminie 

oraz przepisach prawa. Wszelkie informacje o Programie dostępne w materiałach reklamowych mają 

jedynie charakter informacyjny. 

4. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Serwisie Programu, pod adresem: akademia.dakea.pl oraz w siedzibie 

Organizatora pod adresem ul. Szpitalna 8a lok. 5, 00-031 Warszawa. 

5. W odniesieniu do stosunków prawnych między Organizatorem a Uczestnikiem wyłączone jest stosowanie 

wzorców umownych Uczestnika (dotyczy to w szczególności ogólnych warunków umów, wzorów umowy, 

regulaminów itp.). 

6. Niniejszy Regulamin inne stosunki prawne w nim uregulowane podlegają prawu Rzeczpospolitej Polskiej. 

 


