
 

Zasady uczestnictwa w programie edukacyjnym 

 

1. home.pl S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin, wpisana do 

Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod nr KRS 0000431335, NIP: 8522103252, REGON: 811158242, kapitał zakładowy 

1.294.000,00 złotych, opłacony w całości (zwana dalej: home.pl) organizuje program 

edukacyjny z uwagi na to, iż jest zainteresowana budowaniem świadomości w zakresie swojej 

marki oraz oferowanych przez nią usług. Program edukacyjny będzie obejmował Kursy (zwane 

dalej: łącznie Kursami lub odrębnie Kursem) w zakresie:  

a. grafiki komputerowej tj. narzędzi IT wspierających lub koniecznych do korzystania z 

usług oferowanych przez home.pl, 

b. zarządzania produktami i projektami z uwzględnieniem standardów obowiązujących w 

home.pl. 

c. content marketingu, w tym w social media tj. narzędzi marketingowych wspierających/ 

stosowanych w ramach usług oferowanych przez home.pl,  

d. kompetencji miękkich z uwzględnieniem standardów obowiązujących w home.pl. 

2. Kursy w ramach programu edukacyjnego będą organizowane dla pełnoletnich osób fizycznych, 

posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, posiadających miejsce zamieszkania na 

terenie Rzeczpospolitej Polskiej, korzystających z usług oferowanych przez home.pl lub 

zainteresowanych korzystaniem z usług oferowanych przez home.pl lub zainteresowanych 

zatrudnieniem/ współpracą z home.pl.  

3. Program edukacyjny polega na zorganizowaniu przez home.pl w okresie od dnia 15 

października 2021 roku do dnia 30 grudnia 2021 roku Kursów w zakresie: 

a. grafiki komputerowej tj. narzędzi IT wspierających lub koniecznych do korzystania z 

usług oferowanych przez home.pl, (Specyfikacja Kursu w tym zakresie stanowi 

Załącznik nr 1 do Zasad uczestnictwa w programie edukacyjnym), 

b. zarządzania produktami i projektami z uwzględnieniem standardów obowiązujących w 

home.pl. (Specyfikacja Kursu w tym zakresie stanowi Załącznik nr 2 do Zasad 

uczestnictwa w programie edukacyjnym), 

c. content marketingu, w tym w social media tj. narzędzi marketingowych wspierających/ 

stosowanych w ramach usług oferowanych przez home.pl, (Specyfikacja Kursu w tym 

zakresie stanowi Załącznik nr 3 do Zasad uczestnictwa w programie edukacyjnym), 

d. kompetencji miękkich z uwzględnieniem standardów obowiązujących w home.pl 

(Specyfikacja Kursu w tym zakresie stanowi Załącznik nr 4 do Zasad uczestnictwa w 

programie edukacyjnym), 

4. Szczegółowy zakres każdego Kursu oraz harmonogram szkoleń, a także zasady zaliczenia 

danego Kursu określają Specyfikacje danego Kursu, stanowiące załączniki do Zasad 

uczestnictwa w programie edukacyjnym.  

5. Szkolenia w ramach każdego Kursu będą się odbywały w trybie online. Szczegółowy opis 

techniczny sposobu udziału w szkoleniach oraz narzędzi koniecznych do wzięcia udziału w 

szkoleniach będzie wysyłany do uczestników danego Kursu za pomocą wiadomości email przed 



 

rozpoczęciem danego Kursu na adres email podany przez Uczestnika programu edukacyjnego 

w ankiecie rekrutacyjnej, o której mowa w pkt 6 lit. c) poniżej.  

6. W programie edukacyjnym mogą brać udział osoby fizyczne które:  

a. spełniają warunki opisane w pkt 2 powyżej, oraz  

b. dysponują narzędziami koniecznymi do wzięcia udziału w szkoleniach, o których mowa 

w pkt 5 powyżej, oraz 

c. dokonają do godz. 24.00 dnia 12 października 2021 roku zgłoszenia do wzięcia udziału 

w programie edukacyjnym poprzez wypełnienie ankiety rekrutacyjnej udostępnionej na 

stronie internetowej pod adresem: https://akademia.home.pl/nowy-start (w ramach 

ankiety rekrutacyjnej podawane są dane osobowe: imię, nazwisko, adres email i telefon, 

imię, nazwisko, adres email i telefon, a także adres: ulica, numer domu/mieszkania, kod 

pocztowy, miasto, województwo, kraj), oraz 

d. zaakceptują Zasady uczestnictwa w programie edukacyjnym, oraz  

e. zobowiążą się do:  

i. uczestniczenia we wszystkich zajęciach wybranego Kursu w sposób opisany w 

pkt 5 powyżej, zgodnie z harmonogramem opisanym w Specyfikacji danego 

Kursu, stanowiącej załączniki do Zasad uczestnictwa w programie edukacyjnym, 

oraz 

ii. wykonywania wszystkich zadań domowych, oraz  

iii. przystąpienia do zaliczenia danego Kursu (sposób zaliczenia danego Kursu 

określa Specyfikacja danego Kursu, stanowiąca załączniki do Zasad 

uczestnictwa w programie edukacyjnym). Szczegółowy opis techniczny sposobu 

zaliczenia danego Kursu oraz narzędzia koniecznie do zaliczenia danego Kursu 

będzie wysyłany do uczestników danego Kursu za pomocą wiadomości email 

przed rozpoczęciem danego Kursu na adres email podany przez Uczestnika 

programu edukacyjnego w ankiecie rekrutacyjnej, o której mowa w lit. c) 

powyżej. 

7. Uczestnik programu edukacyjnego może zostać wykluczony z udziału w nim w przypadku, gdy:  

a. Uczestnik programu naruszy postanowienia Zasad uczestnictwa w programie 

edukacyjnym, w tym obowiązki opisane w pkt 6 lit. e) powyżej, lub  

b. w trakcie programu home.pl poweźmie informacje, iż Uczestnik programu 

edukacyjnego nie spełnia wymogów opisanych w pkt 6 powyżej, lub  

c. Uczestnik programu zrezygnuje z udziału w programie edukacyjnym w sytuacji opisanej 

w pkt 17 poniżej, lub  

d. home.pl stwierdzi, iż Uczestnik programu edukacyjnego wykonując czynności w ramach 

danego Kursu narusza dobra lub prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, przepisy 

prawa, zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje, zasady porządku publicznego 

lub wykonane czynności w ramach danego Kursu stanowią lub skutkują popełnieniem 

czynu niedozwolonego, przestępstwa, wykroczenia.  

8. O wykluczeniu Uczestnika programu edukacyjnego z programu home.pl informuje Uczestnika 

w wiadomości elektronicznej wysłanej do Uczestnika na adres email podany przez Uczestnika 

w ankiecie rekrutacyjnej, o której mowa w pkt 6 lit. c) powyżej.  

9. Udział w programie edukacyjnym jest nieodpłatny i dobrowolny.  



 

10. Uczestnicy programu edukacyjnego mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe, prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych 

osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez nich zgody bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem.  

11. Administratorem danych osobowych Uczestników jest home.pl. home.pl przetwarza dane 

osobowe Uczestników zgodnie z zasadami przewidzianymi w Rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz w przepisach prawa 

polskiego dotyczących ochrony danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące zasad i 

procedur związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników, są zamieszczone w 

Załączniku nr 6 do Zasad uczestnictwa w programie edukacyjnym oraz na stronie internetowej 

pomoc.home.pl.  

12. Zasady uczestnictwa w programie edukacyjnym oraz wszystkie postanowienia i informacje 

istotne dla organizacji i przebiegu programu ogłasza się na stronie internetowej pod adresem 

www.akademia.home.pl/nowystart 

13. W kwestiach nieuregulowanych Zasadami uczestnictwa w programie edukacyjnym stosuje się 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.  

14. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Zasady uczestnictwa w 

programie edukacyjnym.  

15. Zmiany Zasad uczestnictwa w programie edukacyjnym zostaną opublikowane na stronie 

internetowej pod adresem www.akademia.home.pl/nowystart. 

16. Zmiany Zasad uczestnictwa w programie edukacyjnym wchodzą w życie w terminie 5 dni od 

dnia ich opublikowania ich w sposób wskazany w pkt 15 powyżej.  

17. Uczestnik, który nie wyraża zgody na zmianę Zasad uczestnictwa w programie edukacyjnym, 

jest uprawniony w terminie wskazanym w pkt 16 powyżej, do rezygnacji z udziału w danym 

Kursie o czym informuje home.pl w trybie wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail: 

monika.kotek@home.eu. 

 


