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1. VET2B Web Platform Information
1. Platforma internetowa VET2B zapewnia usługi dla instytucji kształcenia i szkolenia
zawodowego, które chcą informować na platformie internetowej VET2B o swoich usługach /
działaniach, które ich studenci mogą zrealizować dla MŚP, które wyrażą na to chęć, w ramach
praktycznych zajęć szkolnych uczniów. Celem platformy internetowej VET2B jest
umożliwienie współpracy i dzielenie się informacjami o działaniach wchodzących w zakres
instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego, które mogą być realizowane przez uczących się
w celu zaspokajania potrzeb przedsiębiorstw.
2. Anonse instytucji VET są udostępniane w formie elektronicznej na stronie internetowej
www.vet2b.eu.

2. Przepisy wstępne
Platforma internetowa VET2B dostępna pod adresem www.vet2b.eu jest administrowana przez
konsorcjum partnerów: Biedriba Belems Macibu Centers – Belem Training Centre (Łotwa), Viešoji
įstaiga Panevėžio darbo rinkos mokymo centras (Litwa), ENGIM Piemonte (Włochy), Bluebook
SRL (Włochy), TecMinho (Portugalia), and INNEO- Studio twórczego rozwoju (Polska) na rzecz
użytkowników zarówno instytucji VET, jak i firm, umożliwiając im publikowanie, przeglądanie i
komunikowanie się na platformie internetowej VET2B.
●

Warunkiem dostępu Platformy VET2B Web Platform jest korzystanie z urządzenia
posiadającego połączenie z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną
przeglądarkę internetową.

●

Posiadanie aktywnego adresu e-mail

3. Definicje
Terminy użyte w Regulaminie oznaczają odpowiednio:
1.

Operator - konsorcjum partnerskie:

a. Biedriba Dobeles Macibu Centrs – Dobele Training Centre (Latvia);

Zasady platformy VET2B Web. Erasmus +, Project N. 2017-1-LV01-KA202-035482

Reg.No 40008119914, Brīvības street 7, Dobele, Latvia, LV-3701
b. Viešoji įstaiga Panevėžio darbo rinkos mokymo centras (Lithuania) - Public
Institution Panevezys Labour Market Training Centre; Reg. No 147178142,
VAT No. LT471781411, J. Basanavičiaus street 23A, Panevėžys, Lithuania, LT36205.
c. ENGIM Piemonte (Italy)
Corso Palestro 14, 10122 Torino.
d. Bluebook srl (Italy)
Via san Francesco 51, 10040 Rivarossa (TO)
e. TecMinho - Associação Universidade-Empresa para o Desenvolvimento
(Portugal), Número de Identificação de Pessoa Colectiva 502585757, com
sede em Campus de Azurém da Universidade do Minho, 4800-058
Guimarães.
f.

INNEO – Studio twórczego rozwoju (Poland).
Strzelnicza 23/11, 35-103, Rzeszów.
District Court in Rzeszów, 12th economic Division of the National Court
Register under KRS number: 0000436038, NIP: 8133675959,

Which you can contact at the contact@vet2b.eu;
2.

Platforma internetowa VET2B - to serwis internetowy prowadzony przez Operatora w

języku angielskim, portugalskim, litewskim, łotewskim, włoskim i polskim,
umożliwiający wyszukiwanie i przeglądanie ogłoszeń dostępnych na VET2B.eu;
3.

Ogłoszenie - informacje udostępniane na platformie internetowej VET2B przez szkoły
zawodowe, dotyczące oferty usług /działalności /produktów świadczonych dla MŚP.
Każda usługa/działanie/produkt zostanie udostępniona w jednym ogłoszeniu;

4.

Usługa - usługa/produkt/działanie, które będą dostarczane przez szkoły zawodowe
dla MŚP, które wyrażą na to chęć i zostaną wykonane przez uczniów za zgodą szkoły
zawodowej i są przedmiotem ogłoszenia, na warunkach określonych w Regulaminie.
Usługa będzie związana z kierunkiem nauczania;

5.

Usługi elektroniczne - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Operatora na
rzecz Użytkownika za pośrednictwem strony internetowej, na które składają się ;
a.

Możliwość publikowania ogłoszeń na platformie internetowej VET2B i
umożliwienia bezpłatnego dostępu do ich przeglądania, edycji, modyfikacji
lub usuwania;
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b. Komunikacja z innymi użytkownikami;
c. Wysyłanie powiadomień e-mail.

6.

Użytkownik - organizacje szkolnictwa zawodowego, które chcą ogłosić w na
platformie VET2B usługi/działania, które ich uczniowie mogą zrealizować w ramach
praktycznych zajęć szkolnych oraz firm, które o ich wykonanie się ubiegają. Są
reprezentowani na platformie internetowej VET2B przez osobę, która ukończyła 18
lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, i która w sposób określony w
Regulaminie utworzyła konto lub aktywowała ogłoszenie;

7.

Organizacja szkolna/VET - szkoła lub instytucja szkolenia zawodowego;

8.

Konto - konto zostanie przypisane zarejestrowanemu użytkownikowi (VET2B)
zidentyfikowanemu na podstawie adresu e-mail, który umożliwia użytkownikowi
dostęp do platformy internetowej i publikowanie usług /działań/produktów
wykonywanych przez swoich uczniów do MŚP, które ich zażądają;

9.

Regulamin - niniejsze warunki użytkowania.

4. Ogólne warunki użytkowania
1. Ogłoszenie pochodzi od użytkownika, który niezależnie ustawia swoją treść. Treść
ogłoszenia musi być zgodna z faktami.
2. Włączenie ogłoszenia powinno odzwierciedlać rzeczywistą intencję transakcji, dla
której została zaklasyfikowana.
3. Ogłoszenia są dostępne dla firm poprzez zapytania na stronie internetowej, który
wysyła użytkownikowi wiadomość na adres e-mail przypisany do ogłoszenia.
4. Zgadzając się na wydanie powiadomienia w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na
równoległą publikację elementów Ogłoszenia (w tym obrazów zawartych w
ogłoszeniu ) przez partnerów Operatora. W przypadku opublikowania części
ogłoszenia dane kontaktowe nie zostaną ujawnione, jednak wskaże, w jaki sposób
zapoznać się z całym ogłoszeniem. Publikacja ogłoszeń przez partnerów jest
bezpłatna i służy pozyskaniu jak największej liczby potencjalnych odbiorców.
5. Operator chroni dane Użytkownika zgodnie z Polityką Prywatności zawartą w
Załączniku 1 do Regulaminu, stanowiącą jego integralną część.
6. Pobieranie lub wykorzystywanie dowolnej dostępnej treści w ramach platformy
internetowej VET2B wymaga zgody Operatora Platformy Internetowej VET2B i nie
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może naruszać postanowień Regulaminu i obowiązującego prawa, a także nie może
wpływać na interesy VET2B. ue. Zabronione jest agregowanie i przetwarzanie danych
oraz innych informacji dostępnych w ramach Usługi VET2B.eu, które są udostępniane
podmiotom zewnętrznym w kontekście innych usług online i offline. Zabrania się
korzystania z VET2B.eu, w tym charakterystycznych elementów grafiki bez zgody
Operatora VET2B.eu.

5. Twoje prawa i obowiązki
1. Zamieszczanie ogłoszeń przez instytucje VET i zapytanie o obsługę przez firmy

wymaga akceptacji Regulaminu, wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego
formularza i utworzenia konta.
2. Dane zbierane za pośrednictwem formularzy zapytania dla firm są przetwarzane

zgodnie z Polityką prywatności VET2B Web Portal.
3. W przypadku wypełnienia formularza, o którym mowa powyżej, adres e-mail podany

przez Użytkownika zostanie wykorzystany przez Operatora do szybkiego wysłania
wiadomości zwrotnej w celu aktywacji ogłoszenia. E-mail zawiera również inne
informacje wymagane przez prawo.
4. Utworzenie konta, obok aktywacji ogłoszeń, zapewnia Użytkownikowi pełny dostęp

do ogłoszeń za pośrednictwem back office, określonego obszaru portalu dostępnego
dla VET do modyfikacji i korespondencji z innymi Użytkownikami. Aktywacja konta
następuje po utworzeniu hasła i podaniu adresu e-mail przez Użytkownika na
odpowiedniej stronie VET2B.eu. Po czynnościach, o których mowa w zdaniu
poprzednim, Operator wyśle wiadomość informującą o sposobie aktywacji konta
(link aktywacyjny) oraz inne informacje wymagane przez prawo.
5. Utworzenie konta i/lub ogłoszenie pierwszego ogłoszenia jest równoznaczne z

zawarciem umowy między Użytkownikiem a Operatorem umożliwiającym
świadczenie Usługi Elektronicznej na warunkach określonych w Regulaminie.
6. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych zakładanie konta w jego

imieniu i wykonywanie wszelkich dalszych czynności w ramach Usługi może być
wyłącznie osobą uprawnioną do działania w imieniu tych podmiotów.
7. Dana szkoła może posiadać i używać tylko jednego konta na platformie internetowej

VET2B.
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8. Platforma internetowa VET2B nie zezwala na używanie tymczasowych adresów e-

mail do tworzenia Kont, wysyłania i wysyłania zapytań.
9. Świadczenie Usług Elektronicznych przez Operatora ma charakter ciągły, jednak

Użytkownik może w każdej chwili usunąć konto, a tym samym wypowiedzieć umowę
z Operatorem, po zalogowaniu się na swoje konto, wybierając odpowiednią opcję,
wysyłając oświadczenie w tym polu. zapoznaj się za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: contact@vet2b.eu.

6. Obowiązki operatora
1. Operator zobowiązuje się do stosowania środków technicznych i organizacyjnych w

celu zapewnienia ochrony przetwarzanych danych osobowych, stosownie do ryzyka i
kategorii danych chronionych.
2. Operator zobowiązuje się chronić dane osobowe przed utratą, uszkodzeniem,

dostępem do nieautoryzowanych osób, usunięciem przez nieupoważnioną osobę,
przetwarzaniem, zmianą lub zniszczeniem.

7. Registration and Login
1. Aby zarejestrować się na stronie internetowej VET2B Web Platform (rejestracja
konta), należy wypełnić formularz rejestracji wraz z podaniem nazwiska i danych
organizacji szkolnej/VET , adresem e-mail, numerem telefonu kontaktowego i
hasłem, Zaakceptować warunki korzystania ze strony internetowej VET2B Web
Platforma i zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do
ustalenia, ukształtowania treści, zmiany, zakończenia i prawidłowej realizacji Usług
świadczonych przez Operatora drogą elektroniczną.
2. Rejestracja w serwisie internetowym Platforma internetowa VET2B jest bezpłatna.
3. Po dokonaniu rejestracji na platformie internetowej VET2B każdy logowanie odbywa
się za pomocą danych podanych w formularzu rejestracyjnym (login i hasło).
4. Aby usunąć konto użytkownika ze strony VET2B, należy wysłać wiadomość e-mail z
prośbą o usunięcie konta z adresu e-mail zarejestrowanego obecnie na platformie
VET2B na adres e-mail właściwy dla kraju pochodzenia szkoły/organizacji VET (patrz
11 kontaktów na) lub skorzystaj z opcji w ustawieniach konta.
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5. Logowanie do platformy internetowej VET2B odbywa się poprzez wpisanie adresu email (login) i hasła podanego przy rejestracji konta organizacji szkolnej/VET w
formularzu logowania. Dane podane podczas rejestracji konta można zmienić po
rejestracji konta (zakładka "Konto").
6. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania loginu i hasła do swojego konta w
tajnym kluczu VET2B Web Platform. W granicach powszechnie obowiązujących
przepisów prawa odpowiedzialnych za obsługę loginu i hasła Użytkownika do konta
na Platformie VET2B, hasło to informacje poufne do wyłącznego użytku
Użytkownika.

8. Prawo autorskie
1. Wszelkie treści publikowane w Serwisie podlegają ochronie prawnej - w tym: użyte

artykuły, zdjęcia i filmy. Prawa autorskie przysługują Usługodawcy i/lub twórcom.
2. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie treści witryny. Dozwolone jest

bezpośrednie łączenie usługi z artykułami.
3. Kiedy publikujesz treści w ramach systemu, masz pełne prawo do wszelkich treści

opublikowanych przez Ciebie w Serwisie - w szczególności teksty, grafiki, filmy,
dźwięki lub materiały multimedialne zostały wykorzystane na odpowiednich
licencjach i a ich pochodzenie oznaczone w odpowiedni sposób.
4. Użytkownik oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw

autorskich w wyniku opublikowania treści na stronie.
5. Włączenie jakichkolwiek materiałów do Usługi jest równoznaczne z ich publiczną

dostępnością. Zachowujesz pełne prawa autorskie do publikowanych treści,
publikujesz je dobrowolnie i bezpłatnie, twoja publikacja może zostać odwołana w
dowolnym czasie po wysłaniu powiadomienia do Operatora.
6. Operator oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich

przez swoich Użytkowników, jednocześnie oferując pełną współpracę w zakresie
eliminowania takich treści.

9. Zasady odpowiedzialności
1. Operator pozwala Użytkownikom publikować ogłoszenia, nie ingerując

w ich formy i treści, z zastrzeżeniem, jak opisano poniżej.
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2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wywiązanie się lub nie

wywiązanie się przez strony umowy w związku z Ogłoszeniem.
3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych usług,

prawdziwość i dokładność informacji dostarczanych przez Użytkowników, a także
zdolność sprzedawców i kupujących do przeprowadzenia transakcji.
4. Operator ma prawo usunąć Ogłoszenie, jeśli narusza postanowienia Regulaminu lub

prawa.
W szczególności, jeżeli zawiera treść:
a.

Ogólnie uważaną za obraźliwą ;

b.

Nieuczciwej konkurencji ;

c.

Naruszającą dobre zwyczaje, prawa autorskie lub innych prawa własności
intelektualnej ;

d.

Szkodliwą dla dobrego imienia lub reputacji Operatora lub jego partnerów ;

e.

Zwodniczą.

5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:

a. Brak zainteresowania tematem Ogłoszenia ;
b. Realizację zobowiązań Użytkowników w ramach ;
Gwarancje i warunki dotyczące przedmiotu zamówienia;
c. Z powodu działania siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub sprzętu
niezależnych operatorów,
d. Wyciągnięte przez użytkownika oświadczenia z drugiej strony transakcji,
6. Operator ma prawo usunąć jakiekolwiek ogłoszenie lub zablokować konto, jeśli

istnieje podejrzenie, że korzystanie z ogłoszenia lub konta może spowodować
zagrożenie dla bezpieczeństwa innych Użytkowników w ramach Serwisu oraz w
przypadku, gdy ogłoszenie jest niekorzystne. wpływa na dobre imię Operatora lub w
inny sposób szkodzi Operatorowi.
7. Operator zastrzega sobie prawo do przerwania i zakłócenia działania strony

internetowej.
8. Jeżeli konto lub aktywność Użytkownika w Platformie VET2B wymaga dodatkowej

weryfikacji danych, jeżeli Operator ma uzasadnione obawy co do bezpieczeństwa
konta, w szczególności w odniesieniu do nieuprawnionego nabycia konta przez inną
osobę, Operator może zweryfikować wykorzystanie VET2B Web Platforma i poproś
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Użytkownika o zweryfikowanie swojej tożsamości. Po zaprzestaniu powyższych
okoliczności Operator zniesie ograniczenia nałożone na Użytkownika

10. Ochrona danych osobowych
Dodatek 1 do Warunków korzystania z serwisu - Polityka prywatności.
1.

Operator danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia (UE) 2016/679
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Zwanego dalej "GDPR")
jest konsorcjum partnerskim: Biedriba belems Macibu Centers-Training Center for
Belem (Łotwa), Vie šoji įstai ga Panev ėž io darbo r atramentos m okymo centr a s
(Litwa), ENGIM Piemonte (Włochy), Bluebook SRL (Włochy), TecMinho (Portugalia) i
INNEO (Polska) to operator:
a.

Biedriba Dobeles Macibu Centrs - Dobele Training Centre (Łotwa);
Nr rej. 40008119914, Brīvības street 7, Dobele, Łotwa, LV-370

b.

Vie š oji įst aiga Panev darž io darbo rinkos mokymo centras (Litwa) Instytucja publiczna Panevezys Centrum szkoleniowe w zakresie rynku pracy;
Nr rej. 147178142 , nr VAT LT471781411 , J. Basanavičiaus ulica 23A,
Poniewież, Litwa, LT-36205.

c.

ENGIM Piemonte (Włochy)
Corso Palestro 14, 10122 Torino.

d.

Bluebook srl (Włochy)
Via San Francesco 51 10040 Rivarossa (TO)

e.

TecMinho - Associação Universidade-Empresa para o Desenvolvimento
(Portugalia), Número de Identificação de Pessoa Colectiva 502585757, com
sede em Campus de Azurém da Universidade do Minho, 4800-058
Guimarães.

f.

INNEO - Studio twórczego rozwoju (Polska).
Strzelnicza 23/11, 35-103, Rzeszów.
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000436038, NIP: 8133675959,
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2. Operator przetwarza dane w celu:
a. Ustanowienia i wdrożenia umowy w celu świadczenia Usług Elektronicznych
na warunkach opisanych w "Regulaminie";
b. Wysyłania e-maili, w tym powiadomień i informacji, takich jak aktualizacje
zasad i biuletyny, ale nie ograniczając się do ;
c. Używania ich w formularzach kontaktowych dostarczonych przez Operatora
na stronie;
d. Bronienia się przed możliwymi roszczeniami w oparciu o uzasadnione
interesy Operatora;
e. i analizy statystycznej.
3. Więcej informacji na temat zasad ochrony danych osobowych (w tym podstaw
przetwarzania danych osobowych) Użytkowników można znaleźć w Polityce
prywatności dostępnej na stronie VET2B.eu.
4. Możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym
adresu e-mail, w dowolnym momencie. Wycofanie zgody może nastąpić w dowolnej
formie, w szczególności poprzez wysłanie wniosku na następujący adres: contact @
vet2b.eu lub kontaktując się bezpośrednio z krajowym przedstawicielem
konsorcjum.
5. Dane osobowe nie będą ujawniane osobom trzecim, chyba że wynika to z
powierzenia przetwarzania przez Operatora lub na podstawie obowiązującego
prawa.
6. Prawa osób, których dotyczą dane, o których mowa w Polityce Prywatności, można
wykorzystać składając wniosek na następujący adres: contact@vet2b.eu

11. Kontakty na stronie
Skontaktuj się z konsorcjum partnerskim:
contact@vet2b.eu
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12. Przepisy końcowe
1.

Operator poinformuje Cię o zmianie zasad, poprzez publikacje odpowiedniej
informacji na stronie VET2B.eu. Zmiany wchodzą w życie w dniu wskazanym przez
Operatora, jednak nie krócej niż 7 dni od daty zamieszczenia informacji na stronie
internetowej VET2B. UE. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą
realizowane w obecnych warunkach, a dalsze aktywacje są możliwe na bieżąco.

2.

Korzystanie z Usługi jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

3.

Umowy zawierane przez strony zawierane są zgodnie z prawem europejskim i
lokalnym obowiązującym w krajach będących członkami konsorcjum partnerskiego.

4.

W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części warunków z obowiązującym prawem,
zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa europejskiego i lokalnego (kraje
partnerskie konsorcjum) w miejsce spornego przepisu Warunków korzystania.
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