Regulamin
§ 1. Informacje ogólne
➢ Korzystanie ze strony Polskiego Instytutu Dostępności (zwany dalej Instytutem) wiąże się
z akceptacją poniższego regulaminu oraz akceptacją polityki (RODO), która stanowi
załącznik do tego regulaminu. Użytkownikiem nazywa się osobę korzystająca ze strony
Instytutu.
➢ Stroną obowiązującą dla Instytutu jest adres: www.instytutdostepnosci.pl
➢ Adresem kontaktowy jest adres: kontakt@instytudostepnosci.pl
➢ Instytut nie bieżę odpowiedzialności za komentarze oraz posty publikowane przez
użytkowników platformy Instytutu.
➢ Udział przez firmę w programie ‘Uzyskaj Certyfikat Dostępności’ jest dobrowolny.
➢ Udział przez firmę w programie ‘Uzyskaj Certyfikat Dostępności’ jest bezpłatny.
➢ Certyfikat jest przyznawany na rok, pod rygorem ponowne wypełnienia ankiety dostępności
i przejścia procesu certyfikacji po upływie roku od wydania Certyfikatu Dostępności.
§ 2. Kroki, które należy podjąć aby otrzymać Certyfikat Dostępności:
➢ Dostosuj swoją placówkę według wytycznych zamieszonych w pliku ‘Poradnik Dostępności
Sensorycznej’ (zakładka dokumenty)
➢ Podaj dane kontaktowe swojej placówki (zakładka uzyskaj certyfikat dostępności).
➢ Wypełnij ankietę dot. Dostępności Sensorycznej (zakładka uzyskaj certyfikat dostępności).
➢ Rejestracji placówki może dokonać jedynie właściciel danej placówki lub osoba przez niego
upoważniona.
➢ Proces certyfikacji jest oparty o weryfikację kwestionariusza, analizę zdjęć dodanych
przedmiot i weryfikację danego miejsca przez Zespół Zarządu Instytutu.
➢ Instytut zastrzega sobie prawo do usunięcia placówki w dowolnym momencie, jeśli Zarząd
Instytut uzna, że zostały naruszone zasady dostępności sensorycznej określone w Poradniku
Dostępności Sensorycznej.
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§ 3. Kryteria Dostępności Sensorycznej
➢ Kryteria Dostępności Sensorycznej są publikowane i opracowane przez Zarząd
Instytutu.
➢ Wyżej wymienione Kryteria są opracowane w oparciu o standardy Evidence Based
Medicine.
➢ Zarząd Instytutu zastrzega prawo do zmiany Kryteriów wraz z aktualizacją publikacji
naukowych.
§ 4. Certyfikat Dostępności Sensorycznej
➢ Instytut posiada wyłączność do posługiwania się nazwą i wzorem ‘Certyfikat Dostępności
Sensorycznej’.
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➢ Instytut określa wzór certyfikatu, który nie podlega modyfikacji ze strony użytkownika.
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