REGULAMIN KORZYSTANIA Z E-PLATFORMY MOODLE
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie
§1 Informacje ogólne
1. Rejestracja na E-Platformie Moodle wymaga akceptacji warunków niniejszego regulaminu.
Użytkownik wyraża swoją zgodę podczas pierwszego logowania na platformie.
2. W regulaminie stosuje się następujące terminy:
1) E-Platforma Moodle: system informatyczny do wspierania procesów dydaktycznych w ramach
doskonalenia nauczycieli w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie;
2) Użytkownik: osoba posiadająca konto na E-Platformie Moodle;
3) Prowadzący: Użytkownik posiadający uprawnienia pozwalające na prowadzenie kursu lub
szkolenia na E-Platformie Moodle;
4) Uczestnik: Użytkownik zapisany na wybrany kurs lub szkolenie;
5) Administrator: osoba odpowiedzialna za poprawne działanie E-Platformy Moodle.
§2 Prawa autorskie
1. Materiały dydaktyczne umieszczone na E-Platformie Moodle są chronione prawem autorskim.
2. Udostępnianie oraz powielanie materiałów dydaktycznych umieszczonych na platformie bez
wyraźnej zgody ich autorów jest zabronione.
3. Wolno zamieszczać tylko te materiały, do których Użytkownik posiada prawa autorskie.
W przypadku zamieszczenia całości bądź fragmentów materiałów osób trzecich wymagana jest
ich pisemna zgoda.
4. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tekst jednolity: Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631).
§3 Dane osobowe
1. Użytkownicy są zobowiązani do wypełnienia swojego profilu prawdziwymi danymi osobowymi:
imię, nazwisko, miejscowość, kraj. Do profilu powinno zostać dołączone zdjęcie Użytkownika.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do
swoich danych i ich poprawiania poprzez modyfikację profilu na platformie.
3. Zarejestrowany Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych
osobowych w zakresie koniecznym do obsługi E-Platformy Moodle przez
Prowadzącego kurs lub szkolenie oraz Administratora platformy.
4. Administratorem danych osobowych Użytkowników platformy jest Pedagogiczna Biblioteka
Wojewódzka w Krakowie (PBW) z siedzibą przy al. Marszałka F. Focha 39, 30-119 Kraków.
Administrator danych zapewnia ochronę danych osobowych Użytkowników. Dane osobowe mogą
być przekazane wyłącznie odbiorcom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów
prawa lub upoważnionym w oparciu o zgodę wyrażoną przez Użytkownika.
5. Podstawa prawna: Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.).
§4 Postanowienia końcowe
1. W wypowiedziach nie wolno zamieszczać treści nieprzyzwoitych, obraźliwych ani obscenicznych.
2. Materiały i wypowiedzi zamieszczone przez Użytkowników mogą być modyfikowane, bądź
usuwane przez Prowadzącego lub Administratora, gdy są one niezgodne z postanowieniami
niniejszego regulaminu. Dotyczy to w szczególności wypowiedzi i materiałów niezwiązanych
z programem kursu.
3. Niewłaściwe wypełnienie formularza rejestracyjnego, rozpoznanie faktu udostępniania konta lub
materiałów dydaktycznych uzyskanych z platformy osobom trzecim jest zabronione i może
skutkować zablokowaniem konta.
4. Nieprzestrzeganie regulaminu jest równoznaczne z zakazem korzystania z E-Platformy

Moodle.

