Regulamin korzystania z platformy e-learningowej Bezpieczni w sieci.
obowiązujący od dnia 01.04.2022 r.
§ 1. [Postanowienia ogólne]
1. Platforma e-learningowa Bezpieczni w sieci, dostępna pod adresem
		
https://bezpieczniwsieci.edu.pl/ (dalej: „Platforma”) prowadzona jest przez Naukową
		
i Akademicką Sieć Komputerową - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą
		
w Warszawie, działający pod adresem 01-045 Warszawa, ul. Kolska 12, wpisana
		
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
		
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000012938,
		
REGON: 010464542, NIP: 521-04-17-157 (dalej: „Właściciel”).
2. Regulamin (dalej: ”Regulamin”) określa zasady korzystania z Platformy, w tym
		
w szczególności zasady rejestracji Użytkowników i otrzymywania przez nich dostępu
		
do Treści Edukacyjnych, prawa i obowiązki stron oraz zasady ochrony danych
		
osobowych i polityki prywatności.
3. Definicje:
		
1. Użytkownik - osoba fizyczna, która otrzymała prawo do korzystania z Platformy,
			 w tym dostęp do Treści Edukacyjnych tam zawartych;
		
2. Konto Użytkownika (dalej: „Konto”) - zestaw danych zawierających np. imię,
			 nazwisko, adres e-mail lub anonimowy login jednoznacznie identyfikujących
			 Użytkownika i umożliwiających korzystanie z Platformy i zawartych w nim Treści
			 Edukacyjnych;
		
3. Login - unikalny ciąg znaków identyfikujący Użytkownika i umożliwiający razem
			 z Hasłem zalogowanie na Platformie;
		
4. Hasło - ciąg znaków podany przez Użytkownika podczas zakładania jego konta lub
			 wygenerowany automatycznie podczas tworzenia dostępu dla anonimowego konta
			 i łącznie z loginem autoryzujący w procesie logowania;
		
5. Treści Edukacyjne (dalej: „Treści”) - materiały edukacyjne zamieszczone na
			 Platformie, mające postać multimedialną lub będące dokumentami elektronicznymi
			 (np. strony WWW, obrazy, pliki PDF, wideo, dźwiękowe, Flash oraz wszelkie inne
			 tego typu zasoby);
		
6. Kurs - wyodrębniona część Treści tworząca spójną całość pod względem
			 merytorycznym oraz graficznym;
		
7. Certyfikat - dokument elektroniczny w formacie PDF potwierdzający ukończenie
			 wymaganych kursów Użytkownika generowany po spełnieniu warunków realizacji,
			 określonych w Regulaminie Projektu „Bezpieczni w sieci”;
		
8. Regulamin Projektu „Bezpieczni w sieci”- dokument, określający warunki
			 uczestnictwa i realizacji, zamieszczony na stronie https://bezpieczniwsieci.edu.pl/
		
9. Cookies lub Pliki Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności
			 niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach,
			 za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Platformy;
		
10. Cookies Właściciela - oznacza Cookies zamieszczane przez Właściciela, związane
			 ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Właściciela za pośrednictwem
			 Platformy;
		
11. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów
			 Właściciela, za pośrednictwem strony internetowej Platformy.
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Treści zamieszczone na Platformie przeznaczone są dla osób fizycznych zawodowo
związanych z edukacją młodzieży szkolnej oraz dla uczniów klas 7-8 szkoły
podstawowej i szkół ponadpodstawowych.
Użytkownik korzystający z Platformy, który rejestruje się i chce skorzystać z usług
dostępnych za pośrednictwem Platformy, musi zaakceptować Regulamin
i zobowiązać się do przestrzegania zasad w nim zawartych. Uruchomienie korzystania
z Platformy jest równoznaczne z pełną akceptacją i potwierdzeniem zrozumienia
warunków niniejszego Regulaminu. Każdy Użytkownik, od chwili podjęcia czynności,
o których mowa powyżej, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień
niniejszego Regulaminu.
Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem
Platformy w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
Właściciel oświadcza, że Platforma jest stworzona i modernizowana wedle najlepszej
wiedzy Właściciela, z należytą starannością.
Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie urządzeń
Użytkowników skutkujące brakiem możliwości korzystania z Platformy, jak również za
skutki nieprzestrzegania przez Użytkowników wymagań technicznych korzystania
z Platformy.
Właściciel dokłada najwyższej staranności w celu aktualizacji oraz weryfikacji
prawdziwości prezentowanych danych.

§ 2. [Rejestracja na Platformie i uzyskiwanie dostępu do Treści Edukacyjnych]
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Założenie konta i jego aktywacja jest równoznaczne z uzyskaniem statusu
Użytkownika Platformy.
Treści Edukacyjne zawarte na Platformie są bezpłatne.
Dostęp do Kursów i innych Treści Edukacyjnych jest możliwy po zalogowaniu się na
Platformie.
Podczas rejestracji na Platformie można wybrać jeden typ Użytkownika: „nauczyciel”,
określając dalej status tej roli (np. dyrektor, pedagog, nauczyciel przedmiotu).
Osoby będące uczniami nie dokonują rejestracji. Konta uczniów są anonimowe
i tworzone w systemie przez zarejestrowanego nauczyciela. Loginy i hasła uczniów
generowane są automatycznie i stanowią kombinację niespecyficznych znaków,
potrzebnych do przepisania podczas logowania.

§ 3. [Prawa i obowiązki Użytkownika]
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Użytkownik ma prawo do korzystania z Platformy, w tym zawartych tam Treści
Edukacyjnych w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi
i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
Użytkownik ma prawo do poprawiania i aktualizacji swoich danych osobowych
podanych podczas rejestracji konta, uzyskania Certyfikatu (po spełnieniu warunków
realizacji, określonych w Regulaminie Projektu „Bezpieczni w sieci”), usunięcia konta
z Platformy. Po usunięciu konta Użytkownik traci możliwość zalogowania się na
Platformę i korzystania z Treści Edukacyjnych. Użytkownik, który nie dokonywał
rejestracji, a otrzymał anonimowy dostęp nie ma prawa do edycji i usuwania danych.
Użytkownik zobowiązuje się do podania prawdziwych danych podczas rejestracji
i aktualizacji konta, niezwłocznej aktualizacji danych osobowych, gdy ulegną one
zmianie, bezpiecznego przechowywania swojego Loginu oraz Hasła i nieudostępniania
ich osobom trzecim, zachowywania ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego,
dobrych obyczajów i netykiety w trakcie korzystania z Platformy oraz przestrzegania
innych postanowień Regulaminu.
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Użytkownik nie może uzyskiwać dostępu do Platformy i Treści w sposób inny, niż
opisany w Regulaminie, kopiować, rozpowszechniać lub udostępniać Treści
Edukacyjnych zawartych na Platformie do celów innych niż edukacyjne, umyślnie
lub nieumyślne destabilizować działania Platformy np. poprzez próby zakładania
fikcyjnych kont, także za pomocą automatów, wyszukiwać luk w zabezpieczeniach
i wykorzystywać ich do ataków na Platformę lub dostęp do Treści.
Użytkownik nie może wykorzystywać usług oferowanych przez Platformę w sposób
sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy
Właściciela.

§ 4. [Prawa i obowiązki oraz odpowiedzialność Właściciela Platformy]
1. Wszelkie materiały prezentowane i udostępniane Użytkownikom na Platformie
		
są chronione prawem autorskim i stanowią własność intelektualną ich twórców.
		
Są objęte ochroną prawną. Materiały te nie mogą być rozpowszechniane,
		
udostępniane i powielane bez pisemnej zgody Właściciela.
2. Właściciel dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia stałej dostępności Platformy,
		
jej prawidłowego działania oraz aktualności i poprawności merytorycznej zamieszczonych
		
tam Treści Edukacyjnych.
3. Właściciel nie odpowiada za żadne szkody, które mógłby ponieść lub poniósł
		
Użytkownik związane z użytkowaniem Platformy, w szczególności wynikłe z:
		
a. nieprawidłowego działania Platformy lub jej niedostępności np. spowodowanej
		
awariami, przerwami technicznymi, utratą przesyłanych danych lub działaniem siły
		
wyższej;
		
b. innych niedozwolonych i bezprawnych działań Użytkowników lub podmiotów
			 trzecich;
		
c. udostępnienia z winy Użytkownika Loginu i/lub Hasła podmiotom trzecim.
4. Właściciel nie będzie uczestniczył ewentualnych sporach między Użytkownikami
		
lub między Użytkownikami i podmiotami trzecimi.
5. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza dobra osobiste Właściciela, ma on
		
prawo do podjęcia wszystkich przewidzianych przez prawo kroków, łącznie
		
z wystąpieniem na drogę sądową.
6. Właściciel ma prawo do zablokowania lub w wyjątkowo rażących przypadkach
		
również do usuwania bez powiadamiania kont Użytkowników łamiących Regulamin
		
oraz podjęcia innych kroków uniemożliwiających im ponowny dostęp do Platformy.
		
Zniesienie blokady następuje automatycznie po upłynięciu ustalonego wcześniej
		
terminu, może też nastąpić wcześniej, pod warunkiem zobowiązania się Użytkownika
		
do zaprzestania działań sprzecznych z Regulaminem i dalszego jego przestrzegania.
§ 5. [Ochrona danych osobowych]
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Administratorem danych osobowych Użytkowników Platformy jest Naukowa
i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą
w Warszawie, działający pod adresem 01-045 Warszawa, ul. Kolska 12, którego
akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000012938,
REGON: 010464542, NIP: 521-04-17-157.
Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik oświadcza, że zapoznał się i akceptuje
treść dokumentów: Polityka prywatności, Regulamin Projektu „Bezpieczni w sieci”,
których aktualne brzmienie dostępne jest na stronie internetowej
https://bezpieczniwsieci.edu.pl/.

3. NASK-PIB wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się
		
w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w związku
		
z funkcjonowaniem Platformy, z wykorzystaniem adresu e-mail: iod@nask.pl.
§ 6. [Postanowienia końcowe]
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W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy
powszechnego prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów między Użytkownikiem
a Właścicielem jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie Platformy.
Zmiany w niniejszej Regulaminie wprowadzane będą poprzez zamieszczenie przez
Właściciela jej aktualnej treści, dostępnej na Platformie.
Użytkownik podczas rejestracji oświadcza, że zapoznał się z aktualnie obowiązującym
Regulaminem i wyraża zgodę na jego warunki.

