Regulamin korzystania z platformy e-learningowej
Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno–Społecznych i Szkoleń
Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z platformy edukacyjnej, której właścicielem
jest Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno–Społecznych i Szkoleń w Warszawie,
ul. Stara 4. Korzystając z serwisu znajdującego się pod adresem http://wcies.waw.pl
użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu,
powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz zwyczajów przyjętych
w zakresie posługiwania się siecią Internet.
§ 1 Przepisy ogólne
W regulaminie stosuje się następujące terminy:
1. Platforma WCIES oparta na Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning
Environment) jest system informatycznym do wspierania procesów dydaktycznych
w ramach doskonalenia nauczycieli we WCIES
2. Użytkownik, osoba posiadająca konto na Platformie Moodle
3. Prowadzący (Nauczyciel), użytkownik posiadający uprawnienia pozwalające na
prowadzenie kursu na Platformie Moodle
4. Uczestnik (Student), użytkownik zapisany na wybrany kurs.
5. Gość, osoba posiadająca uprawnienia do przeglądania kursów, które nie wymagają
zapisów.
6. Kurs, zajęcia dydaktyczne prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość.
7. Administrator, osoba odpowiedzialna za poprawne działanie Platformy Moodle.
§ 2 Rejestracja i zapisy
1. Z platformy WCIES mogą korzystać nauczyciele i doradcy metodyczni m.st. Warszawy.
2. Konto zakładają osoby, które zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w kursie.
3. Użytkownicy zobowiązani są wpisać prawdziwy i działający adres swojej poczty
elektronicznej oraz uzupełnić swój profil prawdziwymi danymi osobowymi i zdjęciem.
4. Klucz dostępu do kursu przekazuje użytkownikom prowadzący kurs nauczyciel.
§ 3 Dane osobowe
1. Uzyskanie konta jest jednoznaczne ze zgodą na wykorzystywanie danych osobowych
użytkownika w zakresie koniecznym do obsługi platformy WCIES przez prowadzącego
i administratora.

2. Administratorem danych osobowych użytkowników platformy jest Warszawskie Centrum
Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES) z siedzibą przy ul. Starej 4,
w Warszawie.
3. Administrator danych zapewnia ochronę danych osobowych użytkowników.
4. Użytkownik platformy ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich
poprawiania i usunięcia.
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 Prawo autorskie
1. Na platformie WCIES wolno zamieszczać materiały, do których użytkownicy mają prawa
autorskie. W przypadku zamieszczania całości bądź fragmentów materiałów osób
trzecich wymagane jest podanie źródła oraz informacji o warunkach licencyjnych lub/i
pisemnej zgody autora.
2. Wszystkie materiały dydaktyczne umieszczone na platformie WCIES o ile nie zaznaczono
inaczej, objęte są ochroną wynikającą z ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne.
3. Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów wykraczające poza własny użytek osobisty
lub cele edukacyjne może odbywać się tylko po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody ich
właściciela i jedynie we wskazanym zakresie.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tekst jednolity: Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631).
§ 5 Postanowienia końcowe
1. Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno–Społecznych i Szkoleń nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualną utratę danych spowodowaną czynnikiem od niego
niezależnym.
2. Wszelkie zmiany Regulaminu wprowadzane przez WCIES będą zamieszczane na
platformie .
3. Regulamin będzie interpretowany w zgodzie z powszechnie obowiązującym prawem
polskim.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2013 r.

