
 
REGULAMIN INTERNETOWEJ SZKOŁY RODZENIA PRENALEN 

 
 
 

§ 1. 
 

Użyte w niniejszym regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie:  

1. Regulamin – niniejszy regulamin.  

2. Właścicielem internetowej Szkoły rodzenia Prenalen, zwanej dalej „Szkołą” jest 

Grupa Maspex Sp. z o.o. S.K.A., z siedzibą w Wadowicach, ul. Legionów 37, 34-100 

Wadowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie,                     

XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000477810. 

3. Uczestnik – osoba fizyczna biorąca udział w zajęciach Szkoły poprzez wykonanie 

czynności określonych w Regulaminie, w szczególności dokonująca Zgłoszenia do 

Szkoły. 

4. Dane osobowe – informacje dotyczące zidentyfikowanego lub możliwego do 

zidentyfikowania Uczestnika oraz Położnej, takie jak: imię i nazwisko, adres 

zamieszkania, miejsce pracy (to jest siedziba, adres i nazwa pracodawcy), adres                   

e-mail, nr telefonu kontaktowego. 

5. Wiadomość elektroniczna – wiadomość przesłana przez Uczestnika w formie 

określonej w regulaminie na adres e-mailowy zamieszczony na stronie 

www.szkolarodzeniaprenalen.pl. 

6. Materiały – wszelkie treści (tekst, zdjęcia, film, nagranie audio itp.) umieszczone 

na stronie szkolarodzeniaprenalen.pl. 



§ 2. 
 

1. Szkoła rodzenia Prenalen to bezpłatna internetowa szkoła rodzenia w ramach 

edukacji przedporodowej. Warunkiem bezpłatnego uczestnictwa jest rejestracja.  

2. W zajęciach Szkoły można uczestniczyć od 21. tygodnia ciąży do rozwiązania. 

Można jednak rozpocząć zajęcia w wcześniejszych i późniejszych tygodniach.   

3. Moduły szkoleniowe obejmują teoretyczne i praktyczne przygotowanie do odbycia 

porodu, opieki nad dzieckiem oraz samoobserwacji, samooceny w połogu, karmienia 

piersią.   

4. Uczestnik internetowej Szkoły rodzenia Prenalen może wybrać tryb całkowity lub 

selektywny zajęć. 

5. Można uczestniczyć w zajęciach z osobą towarzyszącą, ale nie jest to bezwzględnie 

wymagane.   

6. Po ukończeniu trybu pełnego wystawiane jest zaświadczenie o udziale w Szkole 

rodzenia Prenalen.  

7. Cała zawartość informacji znajdujących się na stronie 

www.szkolarodzeniaprenalen.pl jest chroniona prawem, w szczególności prawem 

autorskim. 

8. Żadna z informacji zawartych w Szkole nie upoważnia, ani nie daje prawa do 

wykorzystania w jakichkolwiek sposób informacji i materiałów pojawiających się                 

w portalu, bez pisemnej zgody Grupy Maspex Sp. z o.o. S.K.A. 

 
 

§ 3. 
 

1. Szkoła rodzenia Prenalen została stworzona w celach informacyjnych, 

poradnikowych.  

2. Bez ograniczeń jest dostępny jedynie w celach niekomercyjnych. Korzystający                   

z Szkoły do użytku prywatnego mogą drukować kopie stron Szkoły, przechowywać 

dane ze stron na prywatnych komputerach oraz umieszczać hipertekstowe linki do 

Szkoły w swoich dokumentach, z wyłączeniem ust. 1 § 4. 

 

 

 

http://www.szkolarodzeniaprenalen.pl/


 

                                                                      § 4.  

 

1. Zabronione jest: 

a. kopiowanie, 

b. modyfikowanie, 

c. przekazywanie 

d. dystrybuowanie 

informacji znajdujących się w Szkole bez uprzedniej pisemnej zgody wydanej przez 

Grupę Maspex, jak również wykorzystywanie w niezgodny z prawem albo z zamiarem 

naruszającym prawo lub godzącym w prawa Grupy Maspex. 

 

                                                                       § 5. 

 

1. Uczestniczki Szkoły rodzenia Prenalen akceptując regulamin niniejszej szkoły 

rodzenia potwierdzają, że otrzymały od lekarza ginekologa zaświadczenie o braku 

przeciwwskazań do uczestnictwach w zajęciach oddechowych i fizycznych szkoły. Jest 

to warunkiem uczestnictwa w zajęciach. 

2. Grupa Maspex nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie czy 

pośrednie skutki i szkody powstałe w wyniku dostępu do lub wykorzystania treści 

zawartych w Szkole rodzenia Prenalen. 

3. Informacje zawarte w Portalu mają charakter ogólny i mogą odbiegać od stanu 

faktycznego zaistniałego w indywidualnych przypadkach. 

 

                                                                           § 6.  

 

1. Grupa Maspex zastrzega sobie wyłączne prawo do monitorowania i usuwania 

komentarzy zamieszczanych na stronach szkoły rodzenia Prenalen przez 

użytkowników oraz do zmiany informacji. 

2. Grupa Maspex zastrzega sobie wyłączne prawo do ograniczania dostępności do 

stron Szkoły rodzenia Prenalen bez wcześniejszego powiadomienia. 

3. Grupa Maspex nie gwarantuje też stałego bezproblemowego dostępu do 

internetowej Szkoły rodzenia Prenalen, ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za 

zawartość stron połączonych z Szkołą przy pomocy innych linków. 



4. Szkoła korzysta z technologii tzw. cookies, czyli niewielkich plików informacyjnych, 

przechowywanych w komputerach użytkowników przez ich przeglądarki internetowe. 

Po otwarciu strony Szkoły, cookies informują nas, czy dany użytkownik już wcześniej 

korzystał z portalu, czy jest tu po raz pierwszy. Cookies nie gromadzą żadnych 

prywatnych informacji na temat użytkowników Szkoły, nie ułatwiają kontaktu                               

z użytkownikami, ani też nie umożliwiają zdobywania informacji przechowywanych 

na ich komputerach. Cookies są używane tylko i wyłącznie w celu rozpoznania, które z 

części Szkoły cieszą się największym zainteresowaniem tak, aby zawierał on tylko 

poszukiwane i wartościowe informacje. 

5. Szkoła rodzenia Prenalen może zawierać linki do stron innych firm i organizacji.                 

6. Korzystanie z Szkoły podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa 

polskiego oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do 

wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz 

interesów osób trzecich (netykieta). 

7.      Użytkownikom Szkoły, zabrania się przesyłania za pomocą Szkoły materiałów: 

-                    zawierających treści wulgarne, nieprzyzwoite, profanujące, gorszące lub             

w inny sposób kontrowersyjne, włączając w to publikowanie informacji prywatnych; 

-                    zawierających treści naruszające lub mogące naruszać dobra osobiste 

jakichkolwiek osób trzecich; 

-                    zawierających treści mające postać groźby lub inwektywy, o wymowie 

zastraszającej, propagujące nienawiść; 

-                    naruszających w jakikolwiek sposób prawa uzyskane przez osoby trzecie, 

włączając w to bez ograniczeń prawa do znaku towarowego, handlowego, firmowego               

i oznaczeń pochodzenia, naruszających prawa autorskie; 

-                    zawierających treści stanowiące formę karalnego przestępstwa lub 

wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu, albo naruszające prawa prywatne, 

jak i zawierających treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące 

działalności nielegalnej, a w szczególnie hakerstwa, crackingu lub phreackingu; 

-                    zawierających oprogramowanie, informacje lub inne materiały 

zawierające wirusy, "konie trojańskie", dane zawierające "pluskwy", bądź inne 

szkodliwe lub niszczące elementy; 

 



 
 

§ 7. 

DANE OSOBOWE 

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników i Położnych jest Bartłomiej 

Grzywna prowadzącym indywidualną działalność gospodarczą pod nazwą iLCS                       

z siedzibą w Warszawie (02-673), przy ul. Marynarskiej, na podstawie wpisu do 

ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m. st. Warszawy 

pod nr ewidencyjnym: 000143674/2011, REGON: 160081856, NIP: 883-155-98-43. 

2. Administrator będzie przechowywać dane osobowe w sposób zgodny                                      

z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczą je przed 

udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, 

przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub 

zniszczeniem.  

3. Uczestnik Szkoły ma prawo dostępu do treści swoich Danych osobowych oraz do 

ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania 

przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych,                               

w przypadkach wskazanych przez prawo.  

 
 

§ 8. 

PUBLIKACJA REGULAMINU 

 

1. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie iLCS Bartłomiej Grzywna,                                 

ul. Marynarska 14, 02-673 Warszawa. 

 

 

 

 

 


