Zespół Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy
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Zarządzenie nr 15/2010/11 Dyrektora ZSE Dębica
z dnia 28-02-2011 r.

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ
ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W DĘBICY

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z informacji i usług
oferowanych na Stronie Internetowej Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy zwanej dalej
w skrócie Stroną.
2. Użytkownik korzystając z usług i treści dostępnych na Stronie wyraża zgodę na postanowienia
niniejszego regulaminu.
3. Użytkownicy Strony są zobowiązani do przestrzegania prawa obowiązującego na terytorium
RP, prawa obowiązującego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Dębicy.
4. Podmiotem
oferującym
usługi
Zespół Szkół Ekonomicznych w Dębicy

i

treści

na

Stronie

jest:

im. Janusza Korczaka
ul. Ogrodowa 20
39-200 Dębica
zwany dalej Szkołą.
5. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości materiałów publikowanych na Stronie, Szkoła
powołała Administratorów Strony Internetowej ZSE w Dębicy zwanego dalej
Administratorem.
6. Za obsługę techniczną odpowiedzialni są administratorzy: Jacek Staniec i Sławomir Siwula.
7. Administratorzy nie są odpowiedzialni za weryfikację merytoryczną udostępnianych zasobów.
8. Do publikacji na Stronie nie są przyjmowane materiały i wypowiedzi sprzeczne z prawem
polskim i międzynarodowym, wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej,
zawierające treści pornograficzne, faszystowskie, wulgarne, propagujące używki lub przemoc,
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obrażające uczucia religijne, naruszające prawa innych osób a także godzące w dobre imię
Szkoły.
9. W razie stwierdzenia zaistnienia na Stronie treści lub wypowiedzi o charakterze niezgodnym z
regulaminem Strony, użytkownicy powinni powiadomid Administratora o tym fakcie
przesyłając właściwą informację, na adres Administratora.
§2
KORZYSTANIE Z USŁUG I TREŚCI STRONY.
1. Korzystanie z usług i treści udostępnianych na łamach Strony jest bezpłatne.
2. Użytkownicy Strony mają możliwośd korzystania z kont pozwalających na dostęp do usług i
treści udostępnianych na Stronie.
3. Użytkownik Strony zobowiązuje się do korzystania z usług i treści udostępnianych na Stronie
zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, oraz niniejszym
regulaminem.
4. Użytkownik Strony zobowiązuje się do nie podejmowania prób złamania hasła innych
użytkowników oraz nie zakładania kont, w których nazwa użytkownika zawierała będzie treści
wulgarne lub naruszające chronione prawem dobra osobiste innych osób.
5. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do nie podejmowania działao mających na celu zakłócenie
poprawnej pracy Strony, uzyskanie nie przysługujących mu praw dostępu lub wprowadzenie
na Stronę treści niezgodnej z regulaminem.
6. W przypadku wykorzystywania konta w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego
regulaminu, konto zostanie niezwłocznie zamknięte.
7. Zakładając konto użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i wyraża zgodę
na wszystkie jego postanowienia.
8. Administrator zastrzega sobie prawo wstrzymania lub zaprzestania świadczenia wybranych
usług dostępnych na Stronie. Użytkownikom nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie.
9. Szkoła zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania konta bez
wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie.
10. Użytkownikowi niedozwolone jest:
1) używanie wulgaryzmów i zwrotów mogących w jakikolwiek sposób naruszyd czyjąś
godnośd,
2) obrażanie innych osób,
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3) promowanie innych stron internetowych,
4) umieszczanie materiałów erotycznych w jakiejkolwiek formie,
5) wielokrotne umieszczanie tych samych zdjęd, treści czy innych elementów,
6) umieszczanie treści niezgodnych z tematem i niewartościowych z merytorycznego punktu
widzenia.
§3
UŻYTKOWNICY WEWNĘTRZNI I ZEWNĘTRZNI.
1. Administrator wprowadza rozróżnienie pomiędzy Użytkownikami Wewnętrznymi Strony, a
Użytkownikami Zewnętrznymi Strony.
2. Użytkownicy Wewnętrzni.
1) Użytkownikiem Wewnętrznym Strony może byd tylko: Nauczyciel Szkoły, Uczeo Szkoły,
Pracownik Szkoły.
2) Użytkownik Wewnętrzny z chwilą ukooczenia nauki w Szkole, rezygnacji z nauki w Szkole
w trakcie roku szkolnego, zaprzestania stosunku pracy w Szkole staje się Użytkownikiem
Zewnętrznym.
3) Uczeo nie mający ukooczonych 13 lat winien jest dostarczyd przy rejestracji zgodę
jednego z rodziców:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojej córki/syna ......(imię i
nazwisko), ucznia klasy ........................... ZSE w Dębicy. zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z
późniejszymi zmianami) przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Dębicy, w celu rejestracji w
serwisie internetowym Szkoły."

Data. Podpis rodzica
7) Administrator zakłada konta wszystkim chętnym Użytkownikom Wewnętrznym.
8) Założenie konta oznacza zarejestrowanie użytkownika na Stronie, czyli nadanie mu loginu,
hasła. Użytkownik może zaproponowad login. Administrator może przychylid się do loginu
zaproponowanego, lub w przypadku, gdy jest już zajęty lub niezgodny z regulaminem
nadad inny.
9) Zarejestrowany Użytkownik na życzenie otrzymuje kartę rejestracyjną, która zawiera: imię
i nazwisko użytkownika, adres Strony, login i hasło.
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10) Użytkownik Wewnętrzny po potwierdzeniu adresu e-mail udaje się do administratora
witryny z legitymacją szkolną, by aktywowad założone konto.
11) Użytkownik Wewnętrzny nie ma prawa do zmiany loginu.
12) Administrator nie bierze odpowiedzialności za problemy wynikłe z udostępnienia przez
Użytkownika Wewnętrznego, hasła do swojego konta innym osobom.
13) Administrator Strony ma możliwośd tworzenia różnych grup Użytkowników
Wewnętrznych i przydzielania im określonych uprawnieo dotyczących przeglądania
zasobów Strony lub zamieszczania na Stronie własnych materiałów.
14) Użytkownik Wewnętrzny odpowiada za wszystkie treści jakie zamieszcza na Stronie, na
takich samych zasadach, jakie określają jego miejsce i zadania w Szkole.
3. Użytkownicy Zewnętrzni.
1) Użytkownikiem Zewnętrznym Strony może byd każdy użytkownik Internetu,
2) Użytkownik Zewnętrzny Strony nie ma możliwości założenia własnego konta
pozwalającego na dostęp do usług i treści przeznaczonych dla użytkowników
wewnętrznych.

§4
MATERIAŁY
1. W serwisie internetowym Szkoły każdy użytkownik ma prawo do dodawania i redagowania
własnych materiałów, w tym stworzonych bądź napisanych przez siebie tekstów w tym
recenzji, opisów, komentarzy, zdjęd, filmów.
2. Materiały przesyłane są przez użytkownika na adresy e’mailowe administratorów(zsejs@wp.pl, zse-ss@wp.pl ) i umieszczone zostaną na stronie po ich zatwierdzeniu przez
jednego z administratorów serwisu internetowego Szkoły.
3. Materiały muszą zostad przesłane w ciągu 3 dni od daty danego wydarzenia, natomiast
Administrator w ciągu 5 dni przeprowadza weryfikację i aktualizuje serwis szkolny.
4. Materiały tekstowe należy przesyład w następujących formatach: *.txt, *.doc, *.pdf, grafikę i
zdjęcia w formacie *.jpg, animację w formacie *.avi.
5. Przesyłając materiały nie należy łączyd tekstu ze zdjęciami i przesyład jako jeden plik.
Użytkownik przesyła osobno: tekst jako załącznik, zdjęcia jako załącznik i animację jako
załącznik w miarę możliwości w jednym mailu.
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6. Umieszczając materiał w serwisie www.ekonomik.debica.pl, Użytkownik oświadcza, iż:
1) posiada odpowiednie zgody i uprawnienia określone prawem, które pozwalają na
opublikowanie materiału w serwisie szkolnym,
2) materiał jest własnością Użytkownika lub nie jest chroniony prawami autorskimi i nie
narusza w jakikolwiek sposób praw,
3) przekazuje pełne prawa do danego materiału na rzecz serwisu internetowego
www.ekonomik.debica.pl.
7. Użytkownik dodając zdjęcie do galerii publicznej oświadcza tym samym, że przedstawia ono
jego osobę lub jest jego własnością i że posiada pełne prawa do wykorzystywania tego
zdjęcia. Równocześnie wyraża zgodę na rozpowszechnianie i wykorzystywanie danego zdjęcia
przez serwis szkolny www.ekonomik.debica.pl.
8. Zgodnie z powyższym administrator serwisu www.ekonomik.debica.pl oświadcza, że nie
ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane plikami umieszczonymi przez użytkowników.
Wszelką odpowiedzialnośd za tego typu szkody ponosi Użytkownik.

§5
FORUM DYSKUSYJNE I KOMENTARZE
1. Szkoła umożliwia Użytkownikom Wewnętrznym Strony nieodpłatne korzystanie z
mechanizmów forum, oraz komentarzy w celu wymiany informacji, poglądów i opinii
użytkowników.
2. Użytkownicy forum korzystają z mechanizmów forum i komentarzy na zasadach określonych
przez niniejszy regulamin oraz na zasadach, które określają relację w jakiej dany użytkownik
pozostaje wobec Szkoły.
3. Niedopuszczalne jest umieszczanie treści propagujących przemoc oraz nienawiśd rasową,
religijną oraz etniczną.
4. Niedopuszczalne jest publikowanie treści zawierających słowa i wyrażenia uznane
powszechnie za obraźliwe lub wulgarne.
5. Niedopuszczalne jest publikowanie treści godzących w dobre imię Szkoły, innych
Użytkowników Strony oraz osób trzecich.
6. Niedopuszczalne jest umieszczanie treści zawierających przekazy reklamowe.
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7. Administrator zastrzega sobie prawo do tworzenia różnych forów tematycznych i nadawania
różnym grupom użytkowników odpowiednich praw dostępu do tych forów.
8. Administrator ustanawia Moderatorów dla każdego z forów tematycznych.
9. Moderatorzy forów tematycznych czuwają nad przestrzeganiem regulaminu forum przez
wszystkich jego użytkowników.
10. W przypadkach naruszenia regulaminu forum moderatorzy mają prawo do
natychmiastowego usunięcia opublikowanej wypowiedzi z forum lub komentarza, bez
podania przyczyny.
11. Usunięta z forum wypowiedź powinna byd wcześniej skopiowana i zachowana celem
przedstawienia jej wychowawcom lub przełożonym jej autora a w przypadku naruszenia
prawa osobom odpowiedzialnym za jego egzekwowanie.

§6
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Każdy zarejestrowany Użytkownik, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Szkołę swoich
danych osobowych, udostępnianych w formularzu rejestracyjnym i innych usługach Strony w
celach informacyjnych, dydaktycznych oraz usprawniających działanie Strony.
2. Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29
sierpnia 1997 roku użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz
żądania ich usunięcia.
3. Żądanie usunięcia danych pociąga za sobą likwidację konta lub uniemożliwienie korzystania
z niektórych usług Strony Internetowej ZSE Dębica.

§7
WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Szkoła dokłada wszelkich starao w celu zapewnienia aktualności i odpowiedniej jakości
materiałów i wiadomości prezentowanych na Stronie.
2. Dane i informacje zawarte na Stronie są publikowane wyłącznie do celów informacyjnych.
Szkoła nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie błędy danych lub nieaktualne
informacje zawarte na Stronie.
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3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji udostępnianych na Stronie
przez jej użytkowników.
4. Szkoła dołoży wszelkich starao w celu zapewnienia poprawnego działania Strony oraz
zobowiązuje się do udzielenia Użytkownikowi pomocy w rozwiązywaniu problemów
związanych z korzystaniem z konta, jednakże zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za
szkody wynikające z wadliwego funkcjonowania Strony.
5. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania z konta przez użytkownika.
6. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za treści przesyłane za pomocą usługi: Prywatne
Wiadomości (PW) dostępnej na Stronie.
7. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia hasła do konta osobom
trzecim, niezależnie od przyczyny jego ujawnienia.
8. Szkoła zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta, jeżeli uzna to za uzasadnione.
Użytkownikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu okresowego zawieszenia
funkcjonowania konta albo jego zamknięcia.
9. Szkoła informuje, że niektóre usługi dostępne na Stronie, pozwalające w szczególności na
prezentowanie opinii i komunikację PW, umożliwiają użytkownikom samodzielnie i
dobrowolnie udostępnid swoje dane osobowe innym użytkownikom. Szkoła nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne skutki takiego działania.
10. Zabrania się wykorzystywania systemu Prywatnych Wiadomości do rozsyłania reklam
towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako
SPAM.

§8
POSTANOWIENIA KOOCOWE
1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeo niniejszego regulaminu należy przesyład na
adres Administratorów udostępniony na stronie (zse-js@wp.pl, zse-ss@wp.pl ).
2. Szkoła zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie
zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na Stronie.
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