
 

 

  Regulamin serwisu e-Dziennik (v. 24/08/15 2.0)  

 

Regulamin serwisu e-Dziennik 

 

§1 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

 

1. USŁUGA – udostępnianie drogą elektroniczną SERWISU e-Dziennik - dostępnego na 

stronie internetowej www.dziennik.librus.pl, zwana dalej SERWISEM świadczona przez 

Librus sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach przy al. Korfantego 193, KRS 0000379887, NIP 

6342622989, zwaną dalej SPÓŁKĄ.  

2. SERWIS działa na zasadach określonych w niniejszym REGULAMINIE świadczenia 

usług drogą elektroniczną, który określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy 

korzystania z SERWISU. Każdy UŻYTKOWNIK zobowiązany jest, z momentem podjęcia 

czynności zmierzających do korzystania z USŁUGI, do przestrzegania postanowień 

niniejszego REGULAMINU.    

3. Przed rozpoczęciem korzystania z SERWISU, należy zapoznać się  

z niniejszym REGULAMINEM. REGULAMIN jest udostępniany nieodpłatnie,  

w szczególności przy próbie pierwszego logowania. UŻYTKOWNIK ma prawo utrwalić 

sobie treść REGULAMINU. Rozpoczynając korzystanie z SERWISU, UŻYTKOWNIK 

potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego REGULAMINU oraz że akceptuje jego 

postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Odbywa się to poprzez zaznaczenia 

odpowiedniego kwadracika na formularzu potwierdzającym zapoznanie się z 

REGULAMINEM, a data jego akceptacji przez UŻYTKOWNIKA zostaje odnotowana w 

bazie SERWISU.  

§2 

DEFINICJE 
 

SERWIS stanowi część e-Dziennika zwanego dalej SYSTEMEM. SYSTEM jest narzędziem 

komercyjnym, służącym do gromadzenia i analizowania danych dotyczących ocen  

i frekwencji uczniów szkół, które wdrożyły SYSTEM. Dane zawarte w SYSTEMIE są 

udostępniane wyłącznie zarejestrowanym UŻYTKOWNIKOM, w szczególności dyrektorom 

szkół, nauczycielom, uczniom i rodzicom/opiekunom uczniów, w formie i zakresie zgodnym 

z wymogami obowiązującego w Polsce prawa oraz w zgodzie z przepisami dotyczącymi 

udostępniania i przetwarzania danych osobowych.  

UŻYTKOWNIK – oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z SERWISU.  

 



 

 

SZKOŁA – placówka oświatowa, która podpisała odrębną UMOWĘ ze SPÓŁKĄ, na mocy 

której wdrożyła i korzysta z SYSTEMU oraz udostępnia nieodpłatnie wybrane dane 

UŻYTKOWNIKOM.  

UMOWA – umowa licencji zawarta pomiędzy SZKOŁĄ a SPÓŁKĄ a związana z 

udostępnieniem SZKOLE możliwości korzystania z SYSTEMU. 

UŻYTKOWNIK PASYWNY – uczeń SZKOŁY i rodzic/opiekun ucznia, którego  

uprawnienia do korzystania z funkcji SERWISU ograniczone są wyłącznie do możliwości 

korzystania z konta w trybie dostępu podstawowego w zakresie zdefiniowanym na stronie 

www.dziennik.librus.pl w dziale FAQ. 

UŻYTKOWNIK AKTYWNY – uczeń SZKOŁY i rodzic/opiekun ucznia posiadający 

wszystkie uprawnienia UŻYTKOWNIKA PASYWNEGO oraz możliwość korzystania  

z konta w trybie dostępu rozszerzonego w zakresie zdefiniowanym na stronie 

www.dziennik.librus.pl w dziale FAQ i obejmującym między innymi: 

a) przeglądanie ocen oraz frekwencji dziecka w dowolnym miejscu na świecie, 

b) dostęp do serwisu przez mobilną wersje strony www, 

c) możliwość uruchomienia powiadamiania SMS-em o nowych ocenach i nieobecnościach. 

 

NAUCZYCIEL/DYREKTOR – UŻYTKOWNIK, którego zakres uprawnień, związanych  

z dostępem do danych oraz ich modyfikowania, zdefiniowany został w zgodzie  

z obowiązującymi przepisami oświatowymi oraz ustawą o ochronie danych osobowych. 

ADMINISTRATOR SZKOŁY – osoba administrująca częścią SERWISU dedykowanego 

każdej SZKOLE, odpowiedzialna za zakładanie oraz utrzymanie kont UŻYTKOWNIKÓW 

będących rodzicami/opiekunami dzieci uczęszczających do SZKOŁY oraz pełniąca rolę 

administratora systemu z ramienia SZKOŁY. 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH – dyrektor SZKOŁY. 

SUPERADMINISTRATOR – administrator systemu z ramienia SPÓŁKI odpowiedzialny 

za poprawne funkcjonowanie SERWISU oraz świadczenie pomocy technicznej 

dla UŻYTKOWNIKÓW. 

DODATKOWE USŁUGI – usługi oferowane UŻYTKOWNIKOM przez SPÓŁKĘ za 

pośrednictwem SERWISU nie związane bezpośrednio z SYSTEMEM, w szczególności 

sprzedaż produktów takich jak ebooki i materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej, 

książki, audiobooki, poradniki metodyczne. 

USŁUGI ZEWNĘTRZNE – usługi świadczone przez SPÓŁKĘ i/lub podmiot zewnętrzny na 

zlecenie SPÓŁKI , nie stanowiące integralnej części SERWISU e-Dziennik, jak również nie 

będące częścią innych, związanych z SERWISEM usług świadczonych przez SPÓŁKĘ,  

a polegające w szczególności na komercyjnym dostarczaniu wszystkim lub niektórym 

UŻYTKOWNIKOM aplikacji mobilnych na wybrane platformy mobilne (np. Windows, iOS, 

Android). 



 

 

 

 

     §3 

ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU I SERWISU 
  

1. SYSTEM jest nowoczesnym narzędziem informatycznym służącym dyrektorom szkół, 

nauczycielom, uczniom i rodzicom/opiekunom uczniów. W SYSTEMIE gromadzone są 

między innymi informacje na temat postępów w nauce oraz frekwencji uczniów, które 

następnie udostępniane są UŻYTKOWNIKOM. Ze względu na zakres gromadzonych 

informacji oraz możliwości tworzenia różnorodnych zestawień i statystyk, SYSTEM stanowić 

może istotny element programów wychowawczych i profilaktycznych szkół. SYSTEM 

pozwala także SZKOŁOM w znaczący sposób rozszerzyć i usprawnić komunikację  

z rodzicami/opiekunami swoich uczniów oraz osiągnąć widoczną poprawę wyników w nauce 

oraz frekwencji.  

2. SERWIS jest elementem SYSTEMU, umożliwiającym m.in. wprowadzanie, edytowanie, 

przeglądanie oraz usuwanie danych dotyczących ocen oraz frekwencji ucznia SZKOŁY. 

Wszystkie dane wprowadzone do SYSTEMU są gromadzone i przechowywane na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 

jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). SPÓŁKA w rozumieniu w/w ustawy pełni 

rolę podmiotu przechowującego dane, a SZKOŁA (dyrektor szkoły) rolę administratora 

danych osobowych.  

3. Wprowadzania danych do SYSTEMU dokonuje wyłącznie SZKOŁA, pełniąca funkcję 

administratora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz przepisami oświatowymi 

i ponosi pełną odpowiedzialność za zakres i treść wprowadzanych danych.  

4. SERWIS umożliwia UŻYTKOWNIKOM prowadzenie korespondencji opartej o wymianę 

wiadomości tekstowych.  

5. Wszelkie zasady organizacyjne, prawne i finansowe dotyczące korzystania z SYSTEMU 

przez SZKOŁY są sprecyzowane w odrębnych UMOWACH, zawieranych pomiędzy 

SPÓŁKĄ a SZKOŁAMI, w tym opłata za korzystanie z SERWISU przez Dyrektorów 

SZKOŁY, nauczycieli i UŻYTKOWNIKÓW PASYWNYCH oraz UŻYTKOWNIKÓW 

AKTYWNYCH. 

6. SPÓŁKA nie pobiera od UŻYTKOWNIKÓW PASYWNYCH oraz UŻYTKOWNIKÓW 

AKTYWNYCH opłat z tytułu dostępu do SERWISU. 

7. SPÓŁKA pobiera od SZKOŁY odrębną opłatę za umożliwienie korzystania przez 

UŻYTKOWNIKÓW AKTYWNYCH z SERWISU w trybie dostępu rozszerzonego, 

opisanego na stronie www.dziennik.librus.pl w dziale FAQ.  

 



 

 

8. Korzystanie z SERWISU wymaga komputera lub innego urządzenia, na którym możliwe 

jest uruchomienie oprogramowania jednej z popularnych przeglądarek internetowych oraz 

dostępu do sieci publicznej Internet. 

§4 

PRAWA, OBOWIĄZKI, ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI I UŻYTKOWNIKÓW  

 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU 
 

1. SPÓŁKA zobowiązuje się do:  

a) utrzymywania SYSTEMU przez cały okres trwania UMÓW ze SZKOŁAMI   

b) aktywowania usługi dostępu rozszerzonego najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych,  

z wyłączeniem dni wolnych od pracy, od daty zawarcia aneksu do UMOWY lub daty złożenia 

odrębnego zmówienia przez SZKOŁĘ, 

c) zapewnienia zdalnej, bezpłatnej pomocy technicznej wszystkim UŻYTKOWNIKOM 

SYSTEMU i SERWISU,  

d) zapewnienia płatnej pomocy technicznej świadczonej osobiście w SZKOLE przez 

wykwalifikowanych przedstawicieli SPÓŁKI , na podstawie zamówienia SZKOŁY,  

e) przestrzegania w swojej działalności wszelkich przepisów prawa, w szczególności  

w zakresie ochrony danych osobowych wszystkich UŻYTKOWNIKÓW,  

f) podejmowania działań zmierzających do dalszej rozbudowy i optymalizacji działania 

SYSTEMU, zgodnie z sugestiami SZKÓŁ i UŻYTKOWNIKÓW,  

g) przechowywania wybranych danych zwanych „danymi historycznymi” w osobnej bazie 

danych dostępnej dla NAUCZYCIELI/DYREKTORÓW i/lub w postaci plików 

zawierających te dane, w zgodzie z rozporządzeniem MEN z dnia 16 lipca 2009. 

 

2. SPÓŁKA nie ponosi odpowiedzialności za:  

a) sposób, w jaki UŻYTKOWNICY korzystają z kont ani za jakiekolwiek wynikłe z tego 

skutki,  

b) wiadomości wysyłane oraz odbierane przez UŻYTKOWNIKÓW oraz skutki mogące 

wyniknąć z zawartej w nich treści,  

c) naruszenie przez UŻYTKOWNIKÓW praw autorskich oraz autorskich praw majątkowych 

osób trzecich poprzez wprowadzanie do bazy danych SYSTEMU treści (tekstu, zdjęć, 

rozkładów materiałów nauczania podręczników szkolnych itp.) i posługiwanie się nimi 

podczas pracy z SYSTEMEM bez zgody autorów i/lub właścicieli autorskich praw 

majątkowych. Za wprowadzane do SYSTEMU treści oraz konsekwencje z tego wynikające 

odpowiada w całości UŻYTKOWNIK lub SZKOŁA. 

d) jakiekolwiek szkody UŻYTKOWNIKA wynikające z nieprawidłowego udostępniania bądź 

niemożności udostępniania jego konta z przyczyn technicznych niezależnych od SPÓŁKI,  

e) skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła UŻYTKOWNIKA, 

niezależnie od przyczyny, która to spowodowała,  

f) udostępnianie hasła i danych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów 

prawa,  



 

 

g) bezprawne działania osób trzecich polegające na ingerencji w system komputerowy 

UŻYTKOWNIKA, w szczególności włamania i wirusy komputerowe, z wyjątkiem 

odpowiedzialności uzgodnionej w podpisanej ze SZKOŁAMI odrębnej UMOWIE,   

h) nieterminowe lub nierzetelne wprowadzanie danych przez pracowników SZKOŁY,  

i) zaprzestanie świadczenia usługi SERWISU przez SPÓŁKĘ z powodu wypowiedzenia lub 

rozwiązania przez SZKOŁĘ UMOWY ze SPÓŁKĄ. W takim przypadku SPÓŁKA 

zobowiązuje się do przechowywania i udostępniania zanonimizowanych danych 

UŻYTKOWNIKOM AKTYWNYM do daty wygaśnięcia aktywności ostatniego aktywnego 

konta UŻYTKOWNIKA AKTYWNEGO danej SZKOŁY pod warunkiem, że dane te nie 

zostaną usunięte z SYSTEMU przez ich administratora tj. SZKOŁĘ. 

j) udostępnienie przez ADMINISTRATORA SZKOŁY danych osobowych oraz loginów  

i haseł osobom niepowołanym. Ciężar weryfikacji tożsamości osób, którym przekazywane są 

dane dostępowe do SERWISU (loginy i hasła), spoczywa na SZKOLE. SPÓŁKA nie jest 

uprawniona i nie może udostępniać w/w danych.  

  

3. SPÓŁKA nie wyraża zgody na: 

a) wykorzystywanie przez UŻYTKOWNIKÓW wewnętrznego systemu wysyłania 

wiadomości do rozpowszechniania wiadomości o treści reklamowej, handlowej czy 

marketingowej oraz do rozpowszechniania spamu, 

b) systematyczne i powtarzające się pobieranie danych z serwera mogące znacząco 

zdestabilizować pracę serwerów SERWISU i zostać uznane za atak typu (DoS). 

 

4. SPÓŁKA zastrzega sobie prawo do:  

a) zmiany REGULAMINU w dowolnym czasie,   

b) zablokowania dowolnego konta w przypadku podejrzenia jego wykorzystywania 

niezgodnego z prawem lub REGULAMINEM oraz podejrzenia nieautoryzowanej próby 

dostępu do danych,  

c) wyłączenia SERWISU na czas potrzebny do prawidłowej realizacji czynności 

administracyjnych związanych z należytym zabezpieczaniem, archiwizacją i ochroną 

zgromadzonych danych, co będzie następować w szczególności w okresie od 15.07 do 15.08 

każdego roku. Przerwy w usłudze, z przyczyn o których mowa powyżej, nie wpływają na 

przedłużenie okresu trwania  UMÓW zawartych  ze SZKOŁĄ    

d) umieszczenia banerów informacyjnych lub reklamowych w wybranych przez siebie 

częściach SERWISU,  

e) wysyłania wiadomości do wszystkich lub wybranych UŻYTKOWNIKÓW SERWISU 

zawierających informacje dotyczące funkcjonowania samego SERWISU oraz wiadomości  

o charakterze handlowym i reklamowym,  

f) usuwania niektórych danych z serwisu po zakończeniu każdego roku szkolnego,  

w szczególności ocen, frekwencji, kart ocen, wiadomości ze skrzynek UŻYTKOWNIKÓW, 

celem przygotowania bazy danych do obsługi nowego roku szkolnego oraz poprawnego 

zarchiwizowania danych historycznych, 

g) ankietowania UŻYTKOWNIKÓW za pomocą elektronicznych ankiet, 



 

 

h) przetwarzania w celach marketingowych danych tych UŻYTKOWNIKÓW, którzy wyrażą 

na to osobną i niezależną zgodę, 

i) przetwarzania danych osobowych UŻYTKOWNIKÓW w zakresie dozwolonym ustawą  

o świadczeniu usług drogą elektroniczną [ Dz.U.02.144.1204 ] oraz ustawą o ochronie danych 

osobowych [Dz.U.02.101.926 ], 

j) oferowania za pośrednictwem SERWISU DODATKOWYCH USŁUG świadczonych drogą 

elektroniczną, między innymi sprzedaż ebooków i materiałów edukacyjnych. 

 

5. UŻYTKOWNIK zobowiązuje się do korzystania z SERWISU zgodnie z obowiązującymi 

w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami 

niniejszego REGULAMINU oraz zasadami etykiety obowiązującej w Internecie.    

UŻYTKOWNIK ma prawo:  

a) w dowolnym momencie zrezygnować z korzystania z SERWISU. Rezygnacja przez 

UŻYTKOWNIKA/UŻYTKOWNIKÓW z dostępu do SERWISU nie ma wpływu na 

wysokość wynagrodzenia umownego należnego SPÓŁCE od SZKOŁY z tytułu zawarcia 

UMOWY, w szczególności w zakresie dotyczącym świadczenia usługi dostępu 

rozszerzonego, 

b) bezpłatnie korzystać z pomocy technicznej świadczonej przy wykorzystaniu wewnętrznego 

systemu wiadomości lub formularza kontaktowego, 

c) kontaktować się z ADMINSTRATOREM SZKOŁY lub SZKOŁĄ celem uzyskania 

danych dostępowych (loginu i hasła) w przypadku, kiedy jego konto zostało zablokowane lub 

straciło ważność. 

 

6. UŻYTKOWNIKOWI nie wolno wykorzystywać SERWISU, a w szczególności jego 

modułu przesyłania wiadomości oraz modułu ogłoszeniowego, do dostarczania, przesyłania 

czy publikowania w SERWISIE treści o charakterze bezprawnym. 

7. Reklamacje UŻYTKOWNIKA dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania 

USŁUGI należy składać pisemnie na adres LIBRUS Sp. z o.o., al. Korfantego 193, 40-153 

Katowice lub drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemu poczty wewnętrznej dostępnego 

w SERWISIE. Reklamacja powinna być złożona w terminie 2 miesięcy od dnia, w którym 

USŁUGA została wykonana nienależycie lub nie została wykonana.  SPÓŁKA udziela w 

formie pisemnej odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej złożenia na adres 

wskazany w piśmie reklamacyjnym jako adres kontaktowy do UŻYTKOWNIKA.  

 

§5 

UMOWY O KORZYSTANIE Z USŁUGI ROZSZERZONEGO DOSTĘPU 

DO SERWISU 
 

1. Umowa o świadczenie usług rozszerzonego dostępu do SERWISU zostaje zawarta  

przez SPÓŁKĘ ze SZKOŁĄ  w dacie złożenia przez SZKOŁĘ zamówienia na świadczenie 



 

 

tej usługi i dokonaniu opłaty, o której mowa w ust. 3 poniżej. SZKOŁA wskazuje w 

zamówieniu liczbę UŻYTKOWNIKÓW AKTYWNYCH, dla których aktywowany ma być 

dostęp rozszerzony.  

2. Umowa zostaje zawarta na czas określony wynoszący 12 miesięcy. SPÓŁKA dopuszcza 

możliwość zawarcia umowy na krótszy okres, na warunkach wynegocjowanych 

indywidualnie ze SZKOŁĄ.  

3. Opłata z tytułu korzystania z dostępu rozszerzonego jest stała w danym roku szkolnym  

i ustalana w UMOWIE zawartej przez SPÓŁKĘ ze SZKOŁĄ. SPÓŁKA zastrzega sobie 

możliwość zmiany tej opłaty w trakcie roku szkolnego w granicach uzgodnionych w 

UMOWACH ze SZKOŁAMI.  

4. Opłata, o której mowa w ust. 3, jest pobierana jednorazowo przy zawarciu umowy, za cały 

okres świadczenia usługi , warunki i terminy płatności określa umowa.  

 

§ 6 

DODATKOWE USŁUGI 
 

1. Do USŁUG DODATKOWYCH świadczonych przez SPÓŁKĘ UŻYTKOWNIKOM 

SERWISU ma odpowiednie zastosowanie § 4 ust. 7,   Regulaminu.   

2. W terminie 14 dni od daty zawarcia umowy o świadczenie usługi dodatkowej 

UŻYTKOWNIKOWI SERWISU  przysługuje prawo odstąpienia od niej, z tym, że 

odstąpienie to jest możliwe do daty spełnienia świadczenia przez SPÓŁKĘ tj. do daty 

pobrania ebooka lub przekazania elektronicznego dostępu do zakupionych materiałów 

UŻYTKOWNIKOWI. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać przesłane w formie 

pisemnej na adres LIBRUS Sp. z o.o., al. Korfantego 193, 40-153 Katowice (tel. 32 350 85 

58) lub drogą elektroniczną na adres librus@librus.pl lub z wykorzystaniem systemu poczty 

wewnętrznej dostępnego w SERWISIE.  Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy stanowi 

Załącznik nr 1 do Regulaminu.  

3. Płatność za USŁUGI DODATKOWE  może zostać dokonana w następującej formie: 

a)  płatność elektroniczna za pośrednictwem Systemu Platnosci.pl (przelew elektroniczny, 

karta kredytowa, itp.), 

b)  płatność przelewem z wykorzystaniem konta elektronicznego (dostępna dla wybranych 

USŁUG DODATKOWYCH), 

c) płatność przelewem za pośrednictwem poczty, banku oraz innych punktów pobierania opłat 

z wykorzystaniem druczku wpłaty (dostępna dla wybranych USŁUG DODATKOWYCH). 

  

4. W przypadku płatności elektronicznej za pośrednictwem Systemu Platnosci.pl obowiązują 

poniższe zasady: 
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4.1. Płatności za pośrednictwem Systemu Platnosci.pl mogą dokonywać wyłącznie osoby 

uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja 

płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej 

uprawniony posiadacz. Wykryte przez Spółkę przypadki nadużyć będą zgłaszane 

bezpośrednio do właściwych wydziałów Policji.  

4.2. UŻYTKOWNIKÓW w swoim serwisie udostępnia Klientom odpowiedni formularz 

transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do Partnera Systemu 

Platnosci.pl za pośrednictwem Systemu Platnosci.pl. 

4.3. Klient, po zatwierdzeniu formularza transakcji w Serwisie UŻYTKOWNIKÓW  

i wybraniu formy płatności za pośrednictwem Systemu Platnosci.pl, jest automatycznie 

przekierowywany odpowiednio: w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty 

płatniczej – na stronę internetową Systemu Platnosci.pl będącego centrum autoryzacyjno-

rozliczeniowym lub na stronę internetową Partnera Systemu Platnosci.pl będącego centrum 

autoryzacyjno-rozliczeniowym, w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego – na 

stronę internetową Partnera Systemu Platnosci.pl będącego bankiem, a w przypadku płatności 

w drodze przelewu tradycyjnego – na stronę internetową Serwisu Platnosci.pl. 

4.4. W celu dokonania płatności Klient powinien potwierdzić dokonanie płatności na 

stronach internetowych odpowiedniego Partnera Systemu Platnosci.pl zgodnie z zasadami 

określonymi przez tego Partnera. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian  

w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez 

System Platnosci.pl, płatność może nie zostać zrealizowana. 

4.5. Akceptacja niniejszego REGULAMINU przez UŻYTKOWNIKA jest podstawą do 

domniemania przez SPÓŁKĘ, że UŻYTKOWNIK podczas całego okresu korzystania z 

USŁUGI posiada stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu (w rozumieniu 

Rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 ustanawiającego środki wykonawcze 

do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej) na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku dokonania przez UŻYTKOWNIKA 

jakiegokolwiek zakupu w SERWISIE jest on zobowiązany do poinformowania SPÓŁKI o 

innym niż Rzeczypospolita Polska kraju stałego miejsca zamieszkania lub zwykłego miejsca 

pobytu, a także o każdorazowej zmianie tego miejsca. Informacja na ten temat powinna być 

każdorazowo przesłana do SPÓŁKI na adres rezydencjaVATUE@librus.pl niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia dokonania zakupu lub zmiany miejsca. Na 

podstawie tej informacji SPÓŁKA dokona korekty rozliczenia kwoty zakupu zgodnie z 

obowiązującą w tym kraju stawką VAT. 

5. UŻYTKOWNICY SERWISU przyjmują do wiadomości, że materiały w wersji 

elektronicznej dostarczane przez SPÓŁKĘ dla potrzeb własnych UŻYTKOWNIKÓW, np. 

ebooki, materiały dydaktyczne itp. są chronione prawami autorskimi.  

6. Nabywca ebooka/materiałów dydaktycznych może użytkować je zgodnie  

z przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach, wprowadzać do pamięci 

komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią utworu, bez 



 

 

możliwości powielania pliku ebooka/materiałów dydaktycznych, kopiowania  

i wykorzystywania w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub we fragmentach 

albo zmieniania jego struktury elektronicznej (np. format pliku) lub innego modyfikowania 

pliku (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie 

takiego ebooka/materiałów dydaktycznych, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne, 

bez względu na cel i formę tych działań.  

7.SPÓŁKA zezwala i zaleca sporządzenie jednej kopii zapasowej ebooka na oddzielnym 

nośniku informacji elektronicznej, celem zabezpieczenia przed utratą oryginału. SPÓŁKA nie 

udostępnia następnej kopii ebooka/materiałów dydaktycznych w przypadku utraty jego 

oryginału przez UŻYTKOWNIKA. 

§ 7 

USŁUGI ZEWNĘTRZNE 

1. W miarę posiadanych możliwości SPÓŁKA przewiduje świadczenie na rzecz wszystkich 

lub wybranych UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU, na obszarach, zasadach i za 

wynagrodzeniem ustalonym przez SPÓŁKĘ, komercyjnych usług związanych  

z zapewnieniem aplikacji mobilnych umożliwiających dostęp do SYTEMU przy 

wykorzystaniu wybranej przez SPÓŁKĘ platformy/platform mobilnych. 

2. Usługa, o której mowa w ust. 1, będzie świadczona przez SPÓŁĘ i/lub wybrany przez nią 

podmiot trzeci na zasadach wskazanych w opisie aplikacji i/lub regulaminie korzystania  

z aplikacji.   

3. W przypadku  udostępniania przez SPÓŁKĘ aplikacji mobilnych nieodpłatnie, SPÓŁKA 

jest uprawniona do zaprzestania świadczenia tej usługi w każdym czasie. 

4. USŁUGA ZEWNĘTRZNA ma charakter całkowicie niezależny od usługi korzystania  

z SERWISU e-Dziennika, a informacje o możliwości jej uzyskania i warunkach korzystania 

będą na bieżąco podawane na stronie www.librus.pl 

 

 

§ 8 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

1. SPÓŁKA, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną i UMOWAMI zawartymi ze SZKOŁAMI, nie ma prawa 

przekazywać żadnemu podmiotowi danych osobowych zgromadzonych w SYSTEMIE. Tylko 

Administrator danych osobowych (w tym wypadku placówka oświatowa) może podejmować 

decyzję o udostępnieniu takich danych i dokonywać tego samodzielnie, ponosząc ryzyko 

związane z udostępnieniem.  



 

 

2. SPÓŁKA informuje, iż podczas korzystania z SERWISU mogą zostać zapisane  

w komputerze UŻYTKOWNIKA krótkie informacje tekstowe zwane "cookies". Instalacja 

w/w plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia usługi. W plikach cookies znajdują 

się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych,  

w szczególności tych wymagających autoryzacji. Zawartość plików cookies nie pozwala na 

identyfikację UŻYTKOWNIKA. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub 

przechowywane dane osobowe.  

 

§9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. SPÓŁKA nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej  

i administracyjnej, za korzystanie przez UŻYTKOWNIKA z SERWISU w sposób sprzeczny 

z postanowieniami niniejszego REGULAMINU.  

2. SPÓŁKA nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez UŻYTKOWNIKA 

spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami 

do systemu UŻYTKOWNIKA, przejęciami haseł przez osoby trzecie oraz przedostaniem się 

do systemu UŻYTKOWNIKA wirusów. 

3. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z SERWISEM oraz REGULAMINEM 

SERWISU należy kierować na adres internetowy : librus@librus.pl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy 
 

Adresat: LIBRUS Sp. z o.o., al. Korfantego 193, 40-153 Katowice, librus@librus.pl, (32) 350 85 85 

Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od zawartej umowy sprzedaży 

dotyczącej  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Data zawarcia umowy …………………..…………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) …………………..…………………..…………………..………………………………… 

Adres konsumenta(-ów) …………………..…………………..…………………..……………………………………………….. 

Numer(y) login …………………..…………………..……………………..…………………………………………………….. 

Telefon kontaktowy  …………………..…………………..…………………..…………………………………………………….. 

W związku z tym proszę o zwrot kwoty ……………… wpłaconej dnia ………………. przez 

 

Zwrot wpłaconej kwoty proszę zrealizować na następujący rachunek bankowy: 

 

Data sporządzenia oświadczenia oraz miejscowość ……………..………………….……………..…………………. 

 

 

         …………………….. 

Czytelny Podpis(y) 
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