I.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
6

Formatka rejestracyjna darmowego konta pokazowego
platformy EMINUS

Nazwa pola
Nazwa firmy*
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu
Kod pocztowy
Miejscowośd*
NIP
REGON
E-mail* **
Osoba do kontaktu
Telefon*

Dane klienta

* - oznaczono pola obowiązkowe
** - adres email powinien byd prawdziwy (aby dało się min odzyskiwad hasło) ale raczej nie
osobisty lecz firmowy (konta osobiste przydają się później do zakładania kont trenerskich)

II.

Regulamin darmowego konta pokazowego platformy EMINUS

1. Osoba / firma zakładająca konto nazywana jest Rejestrowanym.
2. EMINUS sp. z o.o. nazywana jest w dalszym ciągu Rejestrującym.
3. Konto jest całkowicie darmowe. Nie powoduje obciążenia Rejestrowanego żadnymi
zobowiązaniami finansowymi.
4. Rejestracja konta polega na wprowadzeniu do systemu danych Rejestrowanego. W wyniku
czego otrzymuje on dostęp do usług internetowych oferowanych przez EMINUS w tym do:
a. Platformy e-learning (wszystkich modułów standardowych);
b. Generatora kontentu elearning;
c. Systemu samodzielnego zarządzania kontem firmowym na platformie (w tym
płatnościami za dzierżawę).
5. Konto dostępne jest przez adres http://platforma.eminus.pl/ ; login: email Rejestrowanego;
hasło: otrzymane poprzez pocztę email lub przekazane przez doradcę handlowego.
6. Tworzony w procesie rejestracji użytkownik platformy e-learningowej posiada status Global
Account, co oznacza, że ma dostęp do wszystkich funkcji platformy tak samo jak
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użytkownicy płatni. Ograniczenia konta pokazowego nałożone są na ilośd możliwych do
wprowadzenia danych zgodnie z pkt. 7
7. Konto umożliwia:
a. utworzenie dwóch użytkowników testowych / pomocniczych o roli: student, trener,
dyrektor, pracownik sekretariatu, kierownik sekretariatu,
b. dostęp do wszystkich modułów wersji standardowej platformy EMINUS,
c. aktywowanie dwóch użytkowników testowych,
d. zamieszczanie na
i raportowanie,

platformie

zasobów

e-learningowych,

zarządzanie

nimi

e. możliwośd tworzenia struktur zajęciowych,
f. możliwośd wprowadzania i modyfikowania harmonogramów,
g. darmowy dostęp do generatora e-learning (tylko poprzez konto pokazowe).
8. Konto pokazowe nie może byd używane do celów komercyjnych.
9. Firma EMINUS zastrzega sobie prawo do usunięcia konta oraz kont pomocniczych
stworzonych za jego pośrednictwem bez podania przyczyny po wcześniejszym
zawiadomieniu o tym Rejestrowanego.
10. Firma EMINUS nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę danych zgromadzonych
na koncie pokazowym oraz kontach pomocniczych stworzonych za jego pośrednictwem.
11. Firma EMINUS zastrzega sobie prawo do usunięcia wszystkich projektów stworzonych
w generatorze kontentu e-learningowego przez użytkownika testowego, bez podania
przyczyny po wcześniejszym zawiadomieniu o tym Rejestrowanego.
12. Konto pokazowe może byd usunięte z systemu EMINUS na pisemny wniosek
Rejestrowanego.
13. Regulamin niniejszy obowiązuje do momentu usunięcia konta z systemu, bądź
przemianowaniu go na konto komercyjne. Proces ten wiąże się z akceptacją Regulaminu
Konta Komercyjnego, który unieważnia zgodę na regulamin niniejszy.
14. Przesłanie wypełnionego formularza jest równocześnie zgodą na niniejszy Regulamin oraz
na Politykę Prywatności dostępną pod adresem: http://sklep.eminus.pl/regulaminy.

Strona | 2

