Regulamin korzystania z Platformy Edukacyjnej
Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach
§1
Postanowienia ogólne
1. Platforma Edukacyjna WODN w Skierniewicach jest jednym z narzędzi służących do
realizacji zadań Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach,
96-100 Skierniewice, ul. Batorego 64D.
2. Regulamin korzystania z Platformy Edukacyjnej WODN w Skierniewicach, zwany dalej
„Regulaminem” określa zasady korzystania z Platformy Edukacyjnej, zwanej dalej
„Platformą”.
3. Warunkiem korzystania z zasobów i usług dostępnych na Platformie jest wyrażenie
pisemnej zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu (wzór oświadczenia Załącznik 1)
§2
Rodzaje i zakres oferty na Platformie
Rodzaje i zakres oferty umieszczonej na Platformie:
1. Zasoby udostępniane na Platformie mają charakter edukacyjny i obejmują formy hybrydowe
i e-learning.
2. Formy doskonalenia są dostępne wyłącznie dla osób zalogowanych i zakwalifikowanych na
formę doskonalenia.
3. Dyrekcja Ośrodka zastrzega sobie prawo wglądu na Platformę w ramach sprawowanego
nadzoru pedagogicznego.
§3
Zasady korzystania z zasobów i usług Platformy Edukacyjnej WODN w Skierniewicach
1. Warunkiem korzystania z Platformy jest założenie konta Użytkownika i przesłanie karty
zgłoszenia na adres e-mail kierownika formy. Konto to uprawnia do zapisania się również
na inne formy e-learning organizowane przez WODN w Skierniewicach bez potrzeby
zakładania nowego konta.
2. Zakładając konto Użytkownik jest zobowiązany do podania swoich prawdziwych danych.
5. Utworzenie konta jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych
osobowych użytkownika w zakresie koniecznym do obsługi platformy Moodle przez
prowadzącego i administratora.
6. W przypadku wykorzystywania konta w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego
Regulaminu, konto może być zawieszone lub usunięte.
7. W przypadku nie korzystania z konta przez okres dłuży niż 1 rok, konto będzie usuwane.
8. Użytkownik Platformy ma prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych i zażądania zaprzestania przetwarzania,
b) konsultacji z prowadzącym formę doskonalenia.
9. Użytkownikowi Platformy nie wolno:

a) podejmować prób złamania haseł lub kont innych Użytkowników,
b) zakładać kont, w których nazwa Użytkownika zawierałaby treści naruszające dobra
osobiste innych osób,
c) podejmować działań zakłócających pracę Platformy,
d) prowadzić działalności komercyjnej.
10. Użytkownik Platformy zapewnia poufność danych swojego konta, a w szczególności hasła
dostępu i loginu.
11. Administrator Platformy zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania dostępu do
Platformy ze względu na czynności administracyjne.
12. Niedogodności związane z zakłóceniami pracy Platformy mogą być zgłaszane przez
Użytkownika do Administratora Platformy na adres e-mail:
b.krokocka@wodnskierniewice.eu
13. Zgłoszenia będą rozpatrywane niezwłocznie, nie dłużej niż 14 dni od dnia zgłoszenia.
§4
Ochrona własności intelektualnej
1. Wszelkie materiały opublikowane na platformie Moodle można kopiować, przechowywać
oraz drukować zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
2. Materiały i wypowiedzi zamieszczone przez uczestników form mogą być modyfikowane,
bądź usuwane przez kierownika formy, kiedy są niezgodne z postanowieniami niniejszego
Regulaminu.
3. Właścicielem materiałów edukacyjnych zamieszczonych na platformie Moodle jest
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach z siedzibą przy:
ul. Batorego 64D, 96-100 Skierniewice,
tel.: /46/ 833 20 04, 833 40 74, 505 392 412;
e- mail: wodn@wodnskiernie.nazwa.pl
§5
Ochrona danych osobowych
1. Do momentu rejestracji każdy Użytkownik pozostaje anonimowy. Jedynymi zbieranymi
informacjami są adresy IP osób odwiedzających. Dane te są gromadzone w celu zachowania
należytego bezpieczeństwa serwera.
2. W chwili rejestracji w serwisie uczestnik jest proszony o podanie następujących danych
osobowych: imię, nazwisko, login, adres e-mail, miasto/miejscowość, kraj.
3. Podczas rejestracji wykorzystany jest mechanizm Re-Captcha, który uniemożliwia
rejestrowanie fałszywych profili użytkowników przez boty.
4. Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
[dalej jako: WODN] w Skierniewicach z siedzibą przy ul. Batorego 64D, 96-100
Skierniewice, tel.: 46 833 20 04, adres e-mail: wodn@wodnskiernie.nazwa.pl.
5. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel.: 46 833 20 04, adres e-mail:
wodn@wodnskiernie.nazwa.pl.

6. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku
z realizacją celów statutowych placówki, w szczególności prowadzeniu form doskonalenia
nauczycieli, na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 29 września 2016 r. w sprawie
placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. poz. 1591).
7. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do
realizacji celu przetwarzania.
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do udziału
w e-learning’owych
formach doskonalenia organizowanych
przez WODN
w Skierniewicach. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwy udział ww.
formach doskonalenia organizowanych przez WODN.
9. Dostęp do danych osobowych posiadają upoważnieni pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach, podmioty, z którymi podpisano umowę
powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz instytucje upoważnione z mocy prawa.
10. Dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowania decyzji, w tym również
profilowaniu.
11. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00,
w przypadku, gdy uzna, że zostały naruszane jego prawa dotyczące przetwarzania danych
osobowych.
12. Każdy Użytkownik Platformy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz
prawo do wniesienia sprzeciwu i zażądania zaprzestania przetwarzania.
13. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych na wniosek Użytkownika Platformy
pociąga za sobą likwidację konta Użytkownika.
§6
Postanowienia końcowe
1. Administrator i kierownik formy zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikowi
niezapowiedzianych wiadomości np. takich jak: informacje o formach doskonalenia,
życzenia, informacje o wirusach komputerowych.
2. Jeżeli Użytkownik nie loguje się do formy doskonalenia przez dłuższy czas to po upływie
14 dni zostanie automatycznie wypisany z formy.
§7
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
2. Regulamin korzystania z Platformy Edukacyjnej WODN w Skierniewicach jest dostępny
pod adresem: www.wodnmood.aplus.pl

Zespół konsultantów prowadzących szkolenia

