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Danfoss Learning to internetowa platforma edukacyjna, która oferuje szkolenia opracowane przez
specjalistów i jest dostępna przez 24 godziny na dobę. Bez względu na to, czy jesteś instalatorem,
hurtownikiem, studentem, inżynierem czy projektantem w firmie OEM, im głębsza jest Twoja znajomość
produktów, rozwiązań i usług Danfoss, tym lepsze może być ich wykorzystanie w celu uzyskania
maksymalnego efektu. Po zarejestrowaniu się na platformie, użytkownicy mogą uczestniczyć w wybranych
przez siebie szkoleniach dotyczących rozwiązań Danfoss, a firma może się z nimi kontaktować. Dzięki
Danfoss Learning przedsiębiorstwo zapewnia dostęp online do szeregu treści edukacyjnych na temat
swoich produktów i ich zastosowań („Materiały szkoleniowe”).
Platforma Danfoss Learning jest udostępniona przez Danfoss A/S (dalej zwany „Danfoss”) w imieniu
własnym i jednostek powiązanych. Przed przystąpieniem do korzystania ze strony internetowej Danfoss
Learning („Danfoss Learning”) prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami użytkowania
Danfoss Learning („Warunki Danfoss Learning”). Korzystając ze strony potwierdzasz wyrażenie zgody na te
Warunki. Jeśli się z nimi nie zgadzasz, prosimy nie używać platformy.
Danfoss szanuje obawy dotyczące poufności ujawnionych nam przez Ciebie danych osobowych. Akceptacja
Warunków Danfoss Learning oznacza Twoją zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie, ujawnianie i
przechowywanie (przetwarzanie) Twoich danych w celach, które są w nich określone.
Warunki
1. Akceptując niniejsze Warunki wyrażasz ponadto zgodę na Warunki użytkowania i zasady Polityki
prywatności Danfoss w brzmieniu aktualnie zamieszczonym na www.danfoss.com, a ponadto
dostępnym za pośrednictwem linku z Danfoss Learning. W związku z tym, powyżej wymienione
Warunki użytkowania i zasady Polityki w zakresie cookies i prywatności (u dołu każdej ze stron) również
mają zastosowanie do korzystania z platformy oraz do podanych przez Ciebie danych osobowych. W
razie sprzeczności między treścią ww. ogólnych Warunków użytkowania i zasad Polityki Danfoss a
niniejszymi Warunkami Danfoss Learning, pierwszeństwo mają te ostatnie.
Użytkowanie
2. Dostęp do platformy jest zastrzeżony wyłącznie dla zarejestrowanego Użytkownika osobiście.
Użytkownik może z niego korzystać tylko w celach edukacyjnych. Użytkownik może w dowolnym czasie
pobierać raporty i świadectwa dotyczące ukończonych przez niego szkoleń bądź jego statusu.
3.

Użytkownik odpowiada za prawidłowe korzystanie przez siebie z Danfoss Learning i prywatny
charakter swoich danych osobowych. Użytkownik winien zapewnić, by jego dostęp do Danfoss
Learning odbywał się w sposób autoryzowany, a hasło było używane wyłącznie w celu, do jakiego jest
przeznaczone. W razie rezygnacji z korzystania i możliwości dostępu do platformy, Użytkownik jest
zobowiązany do zawiadomienia o tym Danfoss w formie pisemnej i w sposób zgodny z określoną przez
firmę aktualną procedurą. Do czasu usunięcia przez Danfoss identyfikatora logowania Użytkownika,
jest on odpowiedzialny za wszelkie przypadki korzystania z Danfoss Learning przy użyciu jego danych.

4.

Danfoss zastrzega sobie prawo do zmiany, zawieszenia, zamknięcia lub wyłączenia możliwości dostępu
lub korzystania przez Użytkownika z platformy w razie jakiegokolwiek naruszenia Warunków Danfoss
Learning.

5.

Materiały szkoleniowe zawierają informacje zastrzeżone, które należą do Danfoss i są chronione
odpowiednimi prawami własności intelektualnej. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w
niniejszych Warunkach, Materiałów szkoleniowych nie wolno: i) używać do żadnych celów niezgodnych
z tymi Warunkami; ii) kopiować lub reprodukować w jakiejkolwiek formie; ani iii) w żaden sposób
modyfikować, wypożyczać, wydzierżawiać, sprzedawać, dystrybuować ani wykorzystywać komercyjnie.

6.

Materiały szkoleniowe są zamieszczane w postaci, w jakiej istnieją i są aktualnie dostępne, wyłącznie w
celach edukacyjnych, a wszelkie korzystanie z nich przez Użytkownika odbywa się na jego wyłączne
ryzyko. Zawartość aplikacji, żadne wyniki ani informacje wygenerowane w efekcie jej użytkowania nie
są – i nie mogą zastąpić – doradztwa technicznego, ani nie stanowią promesy uzyskania oszczędności
energii lub określonych rezultatów, i nie należy na nich polegać jako na precyzyjnych danych lub
analizach.

7.

Danfoss wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu wszelkich gwarancji i warunków dotyczących
Materiałów szkoleniowych, wyraźnych lub dorozumianych bądź prawnie określonych, w tym między
innymi warunków w zakresie pokupności, zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu,
dokładności oraz nienaruszania praw stron trzecich. Danfoss nie gwarantuje, że Materiały szkoleniowe
i platforma Danfoss Learning spełnią oczekiwania Użytkownika, ani że ich działanie będzie
nieprzerwane i wolne od błędów.

8.

Użytkownik akceptuje fakt, że Danfoss może w dowolnym czasie i bez powiadomienia dokonywać
zmian na platformie Danfoss Learning. Danfoss może też w dowolnym czasie wstrzymać możliwość
korzystania z platformy, zamknąć ją lub w inny sposób wyłączyć z dowolnego powodu i bez
jakiejkolwiek odpowiedzialności. W takim przypadku, Danfoss podejmie starania, by z wyprzedzeniem
powiadomić o tym Użytkowników. Powiadomienie może pojawić się wyłącznie na stronie Danfoss
Learning.

9.

O ile w odrębnej umowie nie określono inaczej, wszelkie koszty i nakłady związane z zarejestrowaniem
się, dostępem i korzystaniem z Danfoss Learning obciążają wyłącznie Użytkownika. Użytkownik
zobowiązuje się przez cały czas stosować do wymogów technicznych dotyczących korzystania z
platformy.

Dane osobowe – Administrator danych
10. Niniejsze Warunki Danfoss Learning mają zastosowanie do wszelkich danych – w tym w szczególności
do danych osobowych – Użytkownika przekazanych przez niego w związku z rejestracją i korzystaniem
z platformy. Platforma Danfoss Learning jest obsługiwana przez Danfoss w imieniu wszystkich
przedsiębiorstw Grupy Danfoss zlokalizowanych na całym świecie.
11. Rejestrując się na platformie i korzystając z jej zawartości, Użytkownik udostępnia swoje dane
osobowe spółce Danfoss A/S, Nordborgvej 81, DK-6430 Nordborg, Dania, która jest spółką macierzystą
Grupy Danfoss. Danfoss A/S pełni funkcję Administratora danych w odniesieniu do gromadzonych i
przetwarzanych danych, które zostały pozyskane za pośrednictwem platformy Danfoss Learning.
Danfoss odpowiada za to, by wszystkie osoby i przedsiębiorstwa, jakie uzyskają dostęp do danych
Użytkownika lub będą je przetwarzać, przestrzegały niniejszych Warunków Danfoss Learning.
Dane osobowe – Wykorzystywanie i jego cel
12. Danfoss może wykorzystywać dane osobowe Użytkownika w celu zarządzania jego kontem,
utrzymywania i ulepszania funkcjonalności Danfoss Learning, dostosowywania oferty odpowiednich
szkoleń i kursów do Użytkownika, a także w celu prowadzenia innych działań marketingowych
skierowanych do Użytkownika, a dotyczących produktów i usług Danfoss. Danfoss może generować

raporty dotyczące szkoleń w oparciu o dane na koncie Użytkownika, np. dotyczące jego aktywności i
typów szkoleń, w których bierze udział.
13. W tym celu Danfoss może kontaktować się z Użytkownikiem drogą mailową, SMS-ową, telefoniczną
lub pocztową.
14. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane i dostępne dla odpowiednich pracowników działów
sprzedaży, marketingu i szkoleń, menedżerów i innych osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach
Grupy Danfoss na całym świecie, które są upoważnione do takiego dostępu do danych osobowych w
naszym systemie dotyczącym szkoleń. Danfoss może zezwolić upoważnionym partnerom serwisowym
na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w razie uzasadnionej potrzeby takiego
przetwarzania i tylko w imieniu Danfoss oraz zgodnie z udzielonymi przezeń instrukcjami.
15. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane na serwerach znajdujących się na terytorium Unii
Europejskiej bądź innych państw, co do których uznano, że obowiązujące w nich uregulowania prawne
w zakresie ochrony danych są wystarczające, a serwery te są albo własnością Danfoss, albo są
udostępnione w hostingu przez autoryzowanych dostawców usług związanych z Danfoss
odpowiednimi umowami.
16. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez Danfoss lub działających w jego imieniu
upoważnionych partnerów serwisowych przez cały okres aktywności konta. W razie nieużywania konta
przez Użytkownika (nielogowania się na konto) w okresie 24 miesięcy, Danfoss zastrzega sobie prawo
do jego dezaktywacji i zlikwidowania. Dane osobowe takiego Użytkownika będą usuwane bez
osobnego powiadomienia.
W jaki sposób wycofać udzieloną zgodę. Informacje o państwach, w których obecne są
przedsiębiorstwa Grupy Danfoss
17. Użytkownik może w dowolnym czasie wycofać swoją zgodę i wnioskować o likwidację konta drogą
mailową pod adresem Danfosslearningsupport@danfoss.com lub pocztową pod adresem [Danfoss
A/S, Danfoss Learning, Attn: Data administrator, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Denmark]. W takim
przypadku Danfoss zapewni, by konto i dane Użytkownika zostały usunięte. Bez indywidualnego konta
i wymaganych danych osobowych, Użytkownik utraci możliwość korzystania z Danfoss Learning.
Możliwość tę można w każdej chwili przywrócić poprzez ponowną rejestrację i utworzenie nowego
konta.
18. Informacje o państwach, w których obecne są przedsiębiorstwa Danfoss Group, są dostępne na stronie
www.danfoss.com. Część z tych państw znajduje się poza obszarem geograficznym, w którym
zamieszkuje Użytkownik i/lub poza terytorium Unii Europejskiej. Użytkownik potwierdza, że ma
świadomość, iż regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych w różnych państwach mogą
być odmienne i wyraża zgodę na to, by jego dane osobowe mogły zostać przekazane do kraju, który nie
zapewnia takiej ochrony jak przepisy obowiązujące w jego państwie. W takiej sytuacji Danfoss będzie
podejmować odpowiednie kroki w celu dalszego zapewnienia bezpieczeństwa danych Użytkownika.

Pliki cookie
19. Ta aplikacja wykorzystuje wyłącznie własne pliki cookie (tj. tworzone i używane przez sam system
LMS), tylko w celach utrzymania sesji.
W momencie uzyskania dostępu do aplikacji tworzone są pliki cookie (dokładnie JSESSIONID i
CsessionID) w celu utrzymania połączenia z daną sesją. Dzięki temu użytkownik widzi wyłącznie dane

powiązane z własnym loginem, a dana sesja jest utrzymywana jako aktywna przez właściwy okres
czasu, po którym następuje konieczność ponownego uwierzytelnienia użytkownika. W związku z tym
użytkownik musi dopilnować, aby obsługa plików cookie była włączona w przeglądarce, co umożliwi
korzystanie z aplikacji Danfoss Learning
Aplikacja Danfoss Learning nie udostępnia treści plików cookie stronom trzecim, a pliki te nigdy nie
zawierają danych umożliwiających identyfikację użytkownika.

