Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 3 września 2014 r.

Regulamin korzystania z platformy e-learningowej
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie

Definicje
§1
1. Platforma e-learningowa to:
a) system informatyczny do wspierania procesów dydaktycznych w ramach doskonalenia
realizowanego przez Bibliotekę;
b) aplikacja internetowa służąca do nauki w trybie online, w tym do przeprowadzania szkoleń, lekcji, wykładów, prezentacji multimedialnych, itp.
2. W Regulaminie i na platformie e-learningowej stosuje się następujące określenia:
a) Administrator – osoba odpowiedzialna za poprawne działanie platformy e-learningowej;
b) Biblioteka – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie;
c) Gość – osoba posiadająca uprawnienia do przeglądania kursów, które nie wymagają zapisów;
d) konto Użytkownika – dane osobowe osoby korzystającej z platformy;
e) Prowadzący – Użytkownik posiadający uprawnienia pozwalające na prowadzenie kursu lub
szkolenia na platformie e-learningowej;
f) Uczestnik – Użytkownik zapisany na wybrany kurs lub szkolenie;
g) Użytkownik – osoba posiadająca konto na platformie e-learningowej.
Informacje wstępne
§2
1. Właścicielem platformy e-learningowej jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie.
2. Platforma e-learningowa Biblioteki służy celom samokształceniowym i wymianie informacji
edukacyjnych.
3. Materiały zamieszczane na platformie e-learningowej kierowane są przede wszystkim do
nauczycieli, uczniów oraz innych zainteresowanych.
4. Rejestracja na platformie e-learningowej wymaga akceptacji warunków Regulaminu. Użytkownik wyraża zgodę podczas pierwszego logowania na platformie.
5. Zabrania się wykorzystywania platformy e-learningowej w sposób odbiegający od jej przeznaczenia, w szczególności w sposób naruszający polskie prawo lub dobre imię innych Użytkowników.

Prawa autorskie
§3
1. Materiały umieszczone na platformie e-learningowej chronione są prawem autorskim.
2. Na platformie e-learningowej wolno zamieszczać tylko te materiały, do których Użytkownik
posiada prawa autorskie. W przypadku zamieszczania całości bądź fragmentów materiałów
osób trzecich wymagana jest ich pisemna zgoda.
3. Udostępnianie oraz powielanie materiałów umieszczonych na platformie bez zgody ich autorów jest zabronione.
Dane osobowe
§4
1. Administratorem danych osobowych Użytkowników platformy e-learningowej jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej ul. Gocławska 4,
03-810 Warszawa.
2. Administrator danych zapewnia ochronę danych osobowych Użytkowników.
3. Zarejestrowany Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie
koniecznym do obsługi platformy e-learningowej przez Prowadzącego kurs lub szkolenie
oraz Administratora platformy.
4. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania poprzez modyfikację profilu na platformie.
Postanowienia końcowe
§5
1. W materiałach zamieszczanych na platformie e’learningowej nie wolno zamieszczać treści
nieprzyzwoitych, obraźliwych ani obscenicznych.
2. Użytkownika korzystającego z platformy e-learningowej obowiązują zasady net-etykiety.
3. Materiały i wypowiedzi zamieszczone przez Użytkowników mogą być modyfikowane, bądź
usuwane przez Prowadzącego lub Administratora, gdy są one niezgodne z postanowieniami
Regulaminu.
4. Niewłaściwe wypełnienie formularza rejestracyjnego, rozpoznanie faktu udostępniania konta Użytkownika lub materiałów dydaktycznych uzyskanych z platformy osobom trzecim jest
zabronione i może skutkować zablokowaniem konta.
5. Nieprzestrzeganie Regulaminu jest równoznaczne z zakazem korzystania z platformy
e-learningowej.
6. Biblioteka nie odpowiada za szkody, jakie Użytkownik poniósł w wyniku nieprawidłowego
funkcjonowania platformy e-learningowej.
7. Użytkownik zgłasza wszelkie nieprawidłowości związane z korzystaniem z platformy
e-learningowej na adres: wib@pbw.waw.pl
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 września 2014 r.

