Regulamin platformy moodle.webnitro.eu
1. Administratorem portalu jest Jarosław Maciejewski
2. Platforma Moodle: system informatyczny do wspierania procesów edukacyjnych w ramach
działalności dydaktyczno - wychowawczej.
3. Użytkownik: osoba posiadająca konto na platformie Moodle.
4. Nauczyciel: użytkownik o uprawnieniach pozwalających na prowadzenie zajęć/szkoleń na
platformie Moodle.
5. Administrator: osoba odpowiedzialna za sprawne działanie platformy Moodle.
6. Z platformy Moodle mogą korzystać nauczyciele i studenci, którzy posiadają konto na w/w
portalu. Konta jeżeli regulamin nie stanowi inaczej tworzy administrator. Hasła do kont są
wysyłane e-mailem są przekazywanie ręcznie.
7. Użytkownicy zobowiązani są do wypełnienia swojego profilu prawdziwymi danymi
osobowymi.
8. Rozpoznanie faktu udostępniania konta oraz materiałów dydaktycznych uzyskanych z
platformy osobom trzecim jest zabronione i może skutkować zablokowaniem konta.
9. Udostępnianie oraz powielanie materiałów dydaktycznych umieszczonych na platformie
oraz skryptów naukowych, otrzymanych po odbytych zajęciach bez wyraźnej zgody
Prowadzącego jest zabronione. W przypadku naruszenia mogą zostać wyciągnięte
konsekwencje prawne wobec takich osób.
10. Wolno zamieszczać tylko te materiały, do których użytkownicy mają prawa autorskie.
Zezwala się na umieszczanie materiałów opartych na wolnych licencjach. W przypadku
zamieszczenia materiałów do których użytkownik nie ma praw autorskich, administrator
może zażądać od użytkownika wysłania pisemnej zgody udzielonej przez autora danych
materiałów na publikację tych materiałów w sieci Internet.
11. Zabrania się umieszczania treści nieprzyzwoitych, obraźliwych i obscenicznych (art. 141
Kodeksu Wykroczeń).
12. W przypadku gdy materiały lub wypowiedzi łamią niniejszy regulamin lub zasady netykiety
administracja może modyfikować lub usuwać takie materiały z serwera.
13. Nieprzestrzeganie regulaminu jest równoznaczne z zakazem korzystania z platformy
Moodle.
14. Użytkownik logując się do platformy Moodle zobowiązuje się do przestrzegania
Regulaminu.
15. W przypadku awatara, zdjęcie musi być prawdziwym zdjęciem użytkownika (tj. w
legitymacji lub dowodzie osobistym), nie może być animacją.
16. Zadaniem administracji jest dołożenie wszelakich możliwych starań, aby zapewnić
poprawne działanie platformy. Administrator wykonuje kopie zapasowe codziennie oraz
udziela w razie potrzeby pomocy Użytkownikom portalu związane z obsługą i
użytkowaniem.
17. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprzewidzianego wadliwego
funkcjonowania Moodle, a także rezultaty ujawnienia przez użytkownika osobom
niepowołanym poufnych danych, np. Służącym do logowania.
18. Uwagi i zgłoszenia w sprawach dotyczących funkcjonowania, stosowania lub naruszeń
niniejszego regulaminu należy przesyłać wiadomość do użytkownika nitro na portalu lub

poprzez formularz kontaktowy umieszczony na webnitro.eu
19. Portal używa plików cookies i podobnych technologii m.in. w celach technicznych,
świadczenia usług, statystyk. Zmiana ustawień w przeglądarce odnośnie cookie może
doprowadzić to niemożliwości skorzystania z serwisu.

Dane użytkownika
1. Użytkownik zakładając konto na portalu moodle.webnitro.eu zgadza się na przetwarzanie
swoich danych osobowych.
2. Portal przechowuje następujące wymagane informacje: imię, nazwisko, e-mail.
3. Inne dane które mogą być przechowane niewymagane to: miasto zamieszkania, kraj
zamieszkania, zdjęcie użytkownika, telefon komórkowy, a w przypadku instytucji:
instytucja i wydział.
4. Dane o których mowa w pkt. 2 i 3 mogą być zmieniane, obejrzane przez użytkownika w
każdym momencie po zalogowaniu do konta. Dane te również mogą być zmieniane przez
administratora portalu.
5. Użytkownik może usunąć swoje konto na portalu poprzez wysłanie wiadomości prywatnej
do administratora portalu ze wskazaniem na usunięcie konta. Wraz z usunięciem konta SI
usuwa wszystkie dane powiązane z tym kontem. Nie ma możliwości odzyskania konta.
6. Dane użytkownika pochodzą:
a) od niego samego,
b) innych źródeł, np. Wtyczek autoryzacji i uwierzytelniania,
c) bazy instytucji – o ile została spisana umowa pomiędzy administratorem portalu a tą
instytucją.
7. Nieaktywne konta są usuwane po 1 roku, konta założone ale nie potwierdzone przez e-mail
– po 7 dniach.
8. Dane na portalu Moodle nie są przekazywane innym podmiotom.

