
Ogólne Warunki Handlowe platformy 
szkoleniowej HEIDENHAIN Moodle (stan 20.06.2018) 

Firma DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH („JH“) jest operatorem 
portalu eLearning, platformy szkoleniowej HEIDENHAIN Moodle. 
Poniższe warunki obowiązują dla zakupu wszelkich praw dostępu 
oraz korzystania z platformy szkoleniowej oraz ich treści. Dla 
korzystania z platformy obowiązują dodatkowo dla każdego 
użytkownika i uczestnika warunki korzystania. 

 
Platforma szkoleniowa dostępna jest tylko dla zarejestrowanych 
użytkowników i uczestników jako wspomaganie edukacyjne przy 
przekazywaniu treści merytorycznych z programu edukacyjnego 
HEIDENHAIN Interactive Training (HIT). Użytkownik może zakupić 
dostęp i prawa korzystania do różnych pakietów szkoleniowych HIT. 

 

1. Zamówienie i rejestracja 

 
Do każdego pakietu szkoleniowego HIT dostępny jest opcjonalnie 
dla użytkownika („Nabywca“) zakup następujących uprawnień 
dostępu oraz korzystania: 

 

1.1 Licencja odczytu jednostanowiskowa 

 
Nabywca licencji odczytu jednostanowiskowa otrzymuje uprawnienia 
dostępu oraz korzystania zgodnie z warunkami korzystania z serwisu 
dla zarejestrowanego uczestnika do wybranego pakietu 
szkoleniowego HIT. Jeśli nabywca jest osobą fizyczną, to nabywca 
jest jednocześnie uczestnikiem. Jeśli Nabywca jest osobą prawną, 
korporacją prawa publicznego lub firmą zgodnie z § 14 Kodeksu 
Cywilnego (Niemcy), to muszą zostać podane pełne dane 
kontaktowe osoby fizycznej jako uczestnika przy dotrzymaniu 
przepisów polityki prywatności. Ta osoba fizyczna musi być 
pracownikiem osoby prawnej, firmy lub korporacji prawa publicznego. 

 
Po sprawdzeniu danych przy wykonaniu zamówienia Nabywca 
otrzymuje prawa dostępu dla uczestnika wybranego pakietu 
szkoleniowego HIT na platformie szkoleniowej HEIDENHAIN. JH jest 
w każdej chwili upoważniony do odmówienia rejestracji lub/ i przyjęcia 
zamówienia według własnego upodobania. 

 

Nabywca zapewnia, iż nie przekaże danych dostępu osobom trzecim  
lub przekaże wyłącznie własnym współpracownikom a po 
zakończeniu zatrudnienia te prawa dostępu zostają anulowane. 
Autoryzowany okres korzystania z serwisu wynosi 12 miesięcy od 
daty aktywowania. 

 

1.2 Licencja grupowa Baza 

 
Ta forma korzystania dostępna jest dla edukacji szkolnej i poszerzania 
kwalifikacji w ośrodkach kształcenia jako Nabywcy, a mianowicie w 
szkołach zawodowych, szkołach wyższych, uniwersytetach. Ośrodek 
kształcenia otrzymuje uprawnienia dostępu oraz korzystania jako 
administrator  dla zakresu licencji zgodnie z wybranym pakietem 
szkoleniowym HIT. Ośrodek kształcenia sam powołuje administratora. 
Administrator organizuje i zarządza zdefiniowanymi z góry na platformie 
szkoleniowej HEIDENHAIN kontami uczniów. Dla tego zakresu licencji 
administrator może aktywować do maks. 20 kont uczniów, 
otrzymujących tym samym dla treści tego zakresu licencji niezbywalne 
prawo korzystania z zakresu licencji i tam  zgromadzonych materiałów 
edukacyjnych. Administrator może przydzielać tylko własnym uczniom 
danego ośrodka kształcenia jako uczestnikom uprawnienia do 
korzystania z serwisu. 

 
Konta uczniów są utworzone z góry, anonimowe i chronione hasłem. 
Po sprawdzeniu danych przy wykonaniu zamówienia ośrodek 
kształcenia otrzymuje prawa dostępu do wybranego pakietu 
szkoleniowego HIT na platformie szkoleniowej HEIDENHAIN. JH jest 
w każdej chwili upoważniony do odmówienia rejestracji lub/ i przyjęcia 
zamówienia według własnego uznania. 

 
 

 
Okres autoryzacji do korzystania z zakresu licencji przez ośrodek 
kształcenia wynosi przynajmniej 24 miesiące. Po upływie pierwszych 
24 miesięcy każda ze stron może dokonać wypowiedzenia z 
terminem wynoszącym 3 miesiące. 

 

1.3 Licencja grupowa Premium 

 
Ta forma korzystania dostępna jest dla edukacji szkolnej i poszerzania 
kwalifikacji w ośrodkach kształcenia jako Nabywcy, a mianowicie w 
szkołach zawodowych, szkołach wyższych, uniwersytetach. Ośrodek 
kształcenia otrzymuje uprawnienia dostępu oraz korzystania jako 
administrator  dla zakresu licencji zgodnie z wybranym pakietem 
szkoleniowym HIT. Ośrodek kształcenia sam powołuje administratora. 
Administrator dysponuje pełnymi prawami odnośnie aktywowania lub 
anulowania kont uczniowskich oraz prawami administrowania hasłami 
dla swojego zakresu licencji. Dla tego zakresu licencji administrator 
może aktywować do maks. 20 kont uczniów, otrzymujących tym samym 
niezbywalne prawo korzystania z zakresu licencji i tam  zgromadzonych 
materiałów edukacyjnych. Administrator może przydzielać tylko 
własnym uczniom danego ośrodka kształcenia jako uczestnikom 
uprawnienia do korzystania z serwisu. 

Konta uczniów mogą być personalizowane i są chronione hasłem. 
Oprócz tego w przypadku licencji klasy Premium administrator 
otrzymuje znaczną liczbę dodatkowych funkcjonalności na platformie 
szkoleniowej HEIDENHAIN: 

 

 Ładowanie treści związanych z pakietem szkoleniowym na 
platformie szkoleniowej (PDF, wideo, pliki Word/Excel, etc.) 

 Dostęp do postępu nauczania kont uczniowskich 

 Wykorzystywanie narzędzi Moodle (generowanie własnych 
egzaminów/ankiet, wpisy w kalendarzu, itd.) 

 Ograniczone prawa administrowania zakresem licencji 
(aktywowanie lub anulowanie kont uczniowskich oraz  
administrowanie hasłami) 

 

Po sprawdzeniu danych przy wykonaniu zamówienia ośrodek 
kształcenia otrzymuje prawa dostępu do wybranego pakietu 
szkoleniowego HIT na platformie szkoleniowej HEIDENHAIN. JH jest w 
każdej chwili upoważniony do odmówienia rejestracji lub/ i przyjęcia 
zamówienia według własnego uznania. 

 

Okres autoryzacji do korzystania z zakresu licencji wynosi 
przynajmniej 24 miesiące. Po upływie pierwszych 24 miesięcy każda 
ze stron może dokonać wypowiedzenia z terminem wynoszącym 3 
miesiące. 

 

1.4 Licencja Demo 

 
Użytkownik może zarejestrować się na okres 3 miesięcy jako 
uczestnik i otrzyma po aktywowaniu dostęp do rozdziału 
wprowadzenia odpowiednio wybranego pakietu szkoleniowego HIT 
plus prawo czytania dla skryptu roboczego HIT. Aktywowanie dostępu 
następuje według uznania JH. 

 

W przypadku błędnych lub niepełnych danych uprawnienia do 
korzystania mogą zostać anulowane w trybie natychmiastowym. 

 

2. Obowiązki użytkownika i wszystkich uprawnionych do 
dostępu 

 
Wszyscy użytkownicy są zobowiązani do poufnego traktowania 
dostępnych im danych innych uczestników i nie przekazywania ich 
do osób trzecich bez wyraźnej pisemnej zgody. Obowiązuje to w 
szczególności dla nazwiska i adresów e-mailowych 
zarejestrowanych w systemie uczestników. Niniejsza platforma służy 
wyłącznie do przekazywania wiedzy i treści merytorycznych z 
programu edukacyjnego HEIDENHAIN Interactive Training (HIT) 
firmy JH, do organizowania  i przeprowadzania kursów Moodle oraz 
generowania e-portfolio (przestrzeń rozwoju i pracy) w odpowiednim 
pakiecie szkoleniowym HIT. Każde inne użytkowanie platformy, np. 
w innych prywatnych i/lub komercyjnych celach, jest nie 
dopuszczalne. Wszyscy użytkownicy są zobowiązani do 
dotrzymywania przepisów prawnych w szczególności w ramach 



przepisów dotyczących praw autorskich i zasad polityki prywatności. 
Linki na zewnętrzne strony internetowe są kategorycznie 
zabronione. Zasadniczo wszystkim użytkownikom na platformie 
szkoleniowej jest zabronione: 
• Zmienianie, usuwanie lub skrywanie danych bez zezwolenia, 

korumpowanie danych i/lub  wykorzystywanie danych inaczej niż to 
przewiduje ich przeznaczenie. 

• Publikowanie w szczególności materiałów organizacji sprzecznych 
z konstytucją a także publikowanie ich ideologii. 

• Publikowanie poniżających, obraźliwych lub przekłamanych 
wypowiedzi o innych. 

• Nanoszenie szkody renomie  JH i/lub jej produktom. 
 

Oprócz tego obowiązują warunki korzystania z platformy szkoleniowej 
HEIDENHAIN Moodle. 

 

3. Szczególne dodatkowe obowiązki Nabywcy licencji 
grupowej Premium 

 
Nabywca licencji grupowej Premium ma zapewnić, iż administrator 
wykorzystuje udostępnioną pamięć wyłącznie do przechowywania 
treści związanych z tematem. Ładowanie i zachowywanie 
wygenerowanych treści jest tylko wówczas dopuszczalne, o ile mowa 
jest o treściach edukacyjnych, dopasowanych tematycznie do 
odpowiedniego pakietu szkoleniowego HIT. Moodle nie dysponuje 
funkcją archiwizowania, a określone dane dotyczące uczestnika są 
przyporządkowane do niego po rejestracji. Jeśli wymeldowuje się on z 
systemu lub zostanie on usunięty np. po ukończeniu szkolenia z 
centralnego rejestru Identity Management ergo bazy danych Moodle, 
to określone dane dotyczące użytkownika są tracone. 

 

4. Wykluczenie z korzystania 

 
W przypadku poważnych i/lub nieprzerwanych naruszeń Ogólnych 
Warunków Handlowych włącznie z warunkami korzystania z serwisu, 
użytkownicy lub pojedynczy uczestnicy, których do dotyczy, mogą 
zostać wykluczeni przejściowo lub na przewidziany licencją okres 
korzystania z platformy szkoleniowej HEIDENHAIN. Oprócz tego JH 
zastrzega sobie prawo usunięcia z systemu użytkowników lub 
uczestników z uprzednim zawiadomieniem , którzy po upłynięciu 
przewidzianego okresu korzystania z serwisu nie byli aktywni na 
platformie edukacyjnej. 

 

5. Gwarancja 

 
JH nie gwarantuje żadnej szczególnej cechy/właściwości. W 
szczególności nie jest przejmowana gwarancja, iż platforma 
szkoleniowa działa z dostępnym oprogramowaniem. JH nie 
przejmuje zabezpieczania wstawianych danych. JH nie gwarantuje 
żadnej dostępności systemów lub określonych treści w określonym 
okresie czasu lub w określonym czasie. JH przykłada starań, aby 
czas przestoju utrzymywać możliwie krótkim i zapewniać 
dostępność wszystkich funkcji w każdej chwili. 

 
JH zwraca wyraźnie uwagę, iż wszystkie pliki oraz materiały 
edukacyjne, znajdujące się na platformie, nie są przewidziane do 
eksploatacji w otoczeniu produkcyjnym a służą wyłącznie do 
wykorzystania w zabezpieczonej i autonomicznej przestrzeni 
testowej. 

 

6. Odpowiedzialność 

 

a) JH ponosi nieograniczoną odpowiedzialność zgodnie z 
przepisami prawnymi za szkody na życiu i zdrowiu, które 
wynikają z nieostrożnego bądź umyślnego naruszenia 
obowiązków JH, jego prawnych przedstawicieli lub podmiotów 
wykonujących zobowiązania, a także za szkody, wynikające z 
odpowiedzialności w ramach przepisów odpowiedzialności za 
produkt, jak i za szkody, powstałe ze względu na umyślne bądź 
rażąco niedbałe naruszenie warunków umowy. Jeśli JH podał 
gwarancję jakości i/lub trwałości, to odpowiada on w ramach tej 
gwarancji. Za szkody, wynikające z braku jakości lub trwałości, 
jednakże powstałe nie bezpośrednio na obiekcie umowy, 
odpowiada JH tylko wówczas, jeśli ryzyko powstania takiej 

szkody obejmuje jednoznacznie gwarancja jakości i trwałości. 
 
b) JH ponosi odpowiedzialność także za szkody, 

spowodowane prostym niedbalstwem, o ile to niedbalstwo 
dotyczy naruszeń obowiązków w ramach umowy, których 
dotrzymanie jest znaczące dla osiągnięcia celów umowy. To 
samo obowiązuje roszczeń odnośnie odszkodowania zamiast 
wykonania zobowiązania. Ponosi on jednakże odpowiedzialność 
tylko, o ile szkody związane są zazwyczaj z umową i są one 
przewidywalne. 

 
c) Daleko idąca odpowiedzialność JH jest wykluczona bez 

względu na naturę prawną dochodzonego roszczenia; to 
obowiązuje w szczególności także roszczeń z czynu 
niedozwolonego lub roszczeń jako ekwiwalent daremnych 
nakładów zamiast świadczenia. W przypadku wykluczenia lub 
ograniczenia odpowiedzialności JH, obowiązuje to także dla 
osobistej odpowiedzialności jego pracowników, pracobiorców, 
współpracowników, przedstawicieli lub podmiotów wykonujących 
zobowiązania. 

 
7. Gromadzenie danych i wykorzystywanie danych 

 
Częściowo platforma szkoleniowa HEIDENHAIN gromadzi dane 
osobowe, które są pobierane i przetwarzane wyłącznie w celach 
zameldowania i użytkowania funkcji platformy szkoleniowej 
HEIDENHAIN bądź aplikacji Moodle i/lub realizacji zleceń. Przy 
rejestracji na platformie szkoleniowej HEIDENHAIN uczestnik deklaruje 
swoją zgodę, iż podawane w ramach loginu dane kontaktowe, jak i w 
ramach korzystania z dostępnych serwisów podawane dobrowolnie 
dane osobowe JH może gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać, o ile 
jest to konieczne do realizacji zobowiązań wynikających w warunków 
umowy. Dalsze informacje zawarte są w deklaracji polityki prywatności 
JH. 

 
Użytkownik musi zapewnić, iż przekazywane pliki nie zawierają 
danych osobowych i testuje, jeśli chodzi tu o ewentualnie 
wykonywalne pliki (programy komputerowe lub dane użytkowe, 
zawierające kod programowy), za pomocą standardowych operacji 
zabezpieczających (stosowanie w szczególności skanera 
antywirusowego), ewentualne zagrożenie przekazywanych plików 
przed ładowaniem (upload) przez wirusy. 

 
8. Prawa autorskie 

 
W przypadku wszystkich plików i treści użytkownik jest wyraźnie 
zobowiązany do przestrzegania obowiązujących praw autorskich. Dla 
wszystkich treści, udostępnionych przez JH, obowiązuje: 
Copyright© DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH. Wszelkie prawa 

zastrzeżone. Wszystkie teksty, ilustracje, grafiki, dokumenty audio, 
animacje i sekwencje wideo na platformie szkoleniowej HEIDENHAIN 
Moodle podlegają prawu autorskiemu lub innych przepisom prawnym 

dotyczącym ochrony własności intelektualnej. Powielanie, zmiana lub 
wykorzystywanie w innych elektronicznych lub drukowanych 
publikacjach są, o ile nie stwierdzono innego stanu, niedozwolone bez 

wyraźnej zgody DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH. 
 

Dla danych, umieszczanych na portalu przez administratora 
licencji klasy Premium, obowiązuje: 
Odpowiedzialność za treści kursu, nie udostępniane przez JH Pakiet 
szkoleniowy HIT, ponosi ośrodek kształcenia i dany administrator. 
Dotrzymywanie zasad ochrony praw autorskich leży w zakresie 
odpowiedzialności ośrodka kształcenia oraz administratorów. 
Jednostka kształcenia lub wyznaczony przez  nią administrator są 
zobowiązani, w przypadku ewentualnego naruszenia przepisów 
prawnych, dotyczących np. obraźliwych treści, praw autorskich, etc..... 
do natychmiastowego zablokowania odpowiednich treści oraz po 
dokonaniu szczegółowej kontroli do ich usunięcia bądź ponownego 
udostępnienia. W każdym przypadku należy poinformować w formie 
pisemnej JH o naruszeniach przepisów prawnych. JH jest uprawniony, 
w przypadku naruszeń przepisów prawnych (dotyczących np. praw 
autorskich, obraźliwych treści, etc.…) do natychmiastowego 
zablokowania bądź usuwania odpowiednich treści. 



9. Działanie platformy szkoleniowej HEIDENHAIN 

 
9.1 Użytkowanie treści platformy szkoleniowej HEIDENHAIN 

(odpowiednie uprawnienia licencyjne patrz 1.) jest możliwe 
technicznie dwoma sposobami: 

 

• Korzystanie przez aplikację Moodle 

• Korzystanie przez przeglądarkę standardową 
 

Za spełnienie warunków systemowych odpowiada sam 
użytkownik. 

 

9.2 JH zaleca użytkowanie platformy szkoleniowej HEIDENHAIN 
Moodle przez aplikację Mooodle. Aplikację Moodle można 
pobrać w odpowiednich Sklepach APP-Stores. 
Aplikacja Moodle nie jest udostępniana przez JH, nie jest 
produktem JH i nie może być nabywana/pobierana w JH. JH nie 
przejmuje żadnej gwarancji, zobowiązań lub innych obowiązków 
dotyczących zakupu lub korzystania z serwisu przez aplikację 
Moodle. 

 
W aplikacji Moodle możliwe jest dodatkowo modyfikowanie 
treści merytorycznych i dydaktycznych w trybie offline. Podczas 
modyfikacji w trybie offline nie jest możliwe jednakże korzystanie 
z kontroli postępu nauczania, niektórych narzędzi Moodle oraz 
aktualizacji wersji (platforma Moodle lub kontent HIT). 

 

10. Wypowiedzenie i wygaśnięcie umowy 

 
10.1 Każda strona jest upoważniona do wypowiedzenia umowy w 

formie pisemnej w terminie trzech (3) miesięcy, o ile nie jest to 
inaczej uregulowane. 

 
10.2 W przypadku zawinionego naruszenia ustaleń niniejszych 

warunków korzystania, w szczególności ale nie wyłącznie w 
przypadku wykroczenia odnośnie przyznanego zakresu i 
treści prawa korzystania przez użytkownika lub naruszenia 
praw autorskich, JH jest uprawniony do bezterminowego 
wypowiedzenia umowy. 

 
10.3 Po zakończeniu umowy wygasa prawo korzystania z platformy 

szkoleniowej i jej treści. JH jest uprawniony do nieodwołalnego 
usunięcia wszystkich kont. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

11. Zmiana uprawnienia do korzystania 

 
JH może części lub określone funkcje platformy szkoleniowej 
HEIDENHAIN Moodle bez uprzedniego powiadomienia w każdej 
chwili zmienić lub anulować. 

 

Poza tym JH jest upoważniony do zmiany warunków korzystania z 
serwisu w każdej chwili. Zmiany obowiązują od momentu ich 
opublikowania online. Przez kontynuowanie użytkowania platformy 
szkoleniowej HEIDENHAIN Moodle zgadzasz się ze zmienionymi 
warunkami korzystania z serwisu i jesteś zobowiązany tym samym do 
przestrzegania ustaleń. 

 

12. Stosowane prawo i właściwość miejscowa sądu 

 
12.1 Niniejsze warunki i relacje w ramach umowy między 

użytkownikiem i JH podlegają prawu Republiki Federalnej 
Niemiec. Stosowanie norm Konwencji Narodów Zjednoczonych 
o umowach w międzynarodowej sprzedaży towarów  (CISG) jest 
wykluczone. Wobec konsumenta zgodnie z § 13 BGB (KC) ten 
wybór prawa obowiązuje tylko w zakresie, w jakim nie ogranicza 
to  ustawowych przepisów państwa, w którym ma miejsce 
zamieszkania lub zwykłego pobytu 

 
12.2 Właściwość miejscowa sądu w relacjach z handlowcami, 

podmiotami prawa publicznego lub podmiotami publiczno-
prawnego majątku odrębnego to siedziba naszej firmy. Jesteśmy 
jednakże uprawnieni do wnoszenia pozwu sądowego w sądzie 
właściwości miejscowej klienta. 


