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Regulamin platformy edukacyjnej zawartej i repozytorium materiałów do zajęć lekcyjnych  

pod adresem wirtualna.spozywcza.pl 

§1 

1. Regulamin określa zasady korzystania przez uczestników z usług i informacji oferowanych na platformie wirtualna.spozywcza.pl 
2. Rejestracja na platformie wymaga akceptacji warunków niniejszego regulaminu. Użytkownik wyraża swoją zgodę podczas 

pierwszego logowania na platformie.  
3. Za naruszenie niniejszego Regulaminu uważa się w szczególności: publikowanie treści nieprzyzwoitych i obraźliwych osoby 

trzecie oraz praktyki internetowe ogólnie przyjęte jako naganne.  
4. W regulaminie stosuje się następujące terminy:  

a. Platforma edukacyjna: system informatyczny oparty na platformie Moodle do wspierania procesów edukacyjnych, 
b. Kurs: zajęcia lekcyjne, przedmiot, zbiór materiałów dla uczniów, 
c. Gość: osoba posiadająca uprawnienia do przeglądania informacji ogólnodostępnych na platformie, które nie 

wymagają zakładania konta, 
d. Użytkownik: osoba posiadająca konto w systemie, 
e. Prowadzący zajęcia dydaktyczne: użytkownik o uprawnieniach pozwalających na prowadzenie zajęć dydaktycznych w 

formie: wykładów, ćwiczeń, zajęć laboratoryjnych, projektowych, testów lub innych form oferowanych na platformie, 
f. Tworzący materiały dydaktyczne (autor): użytkownik o uprawnieniach pozwalających na tworzenie, modyfikowanie 

zajęć dydaktycznych prowadzonych w formie: wykładów, ćwiczeń, zajęć laboratoryjnych, projektów lub innych form 
oferowanych na platformie edukacyjnej, 

g. Administrator: osoba sprawująca nadzór nad platformą, p.tura@spozywcza.pl 

5. Korzystanie z materiałów zamieszczonych na platformie jest fakultatywne w stosunku do procesu dydaktycznego i ma zadanie 
umożliwienia kontaktu miedzy nauczycielem i uczniem, wymianę materiałów, zadań.  Korzystanie z platformy możliwe jest po uprzednim 
zalogowaniu uczestnika (użytkownika):  

a) Logowanie: Proces autoryzacji dostępu do informacji zawartych na platformie, wymagający podania nazwy użytkownika i hasła,  
b) Klucz: Zabezpieczenie dostępu do określonych materiałów dydaktycznych, informacyjnych, kursów i testów zawartych na 

platformie. Klucz (hasło) ustala administrator platformy, prowadzący kurs lub jego autor, 
c) Przez kurs rozumie się realizowane zajęcia dydaktyczne w formie: wykładów, ćwiczeń, zajęć laboratoryjnych, projektowych, 

testów lub innych form oferowanych na platformie przez nauczycieli.  

§2 

1. Użytkownik platformy musi dysponować dostępem do sieci Internetowej i komputera z zainstalowaną przeglądarką internetową.  
2. W szczególności użytkownik zobowiązany jest:  

a) Wypełnić formularz rejestracyjny podając: nazwę użytkownika, imię, nazwisko, hasło oraz adres e-mail potrzebny do 
przekazywania informacji. 

b) Używania hasła dostępowego trudnego do odgadnięcia dla innych. Które powinno być co najmniej 8 znakowe i zawierać 
małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne.  

c) Nie przekazywać innym osobom swojej nazwy użytkownika i hasła dostępu.  

3. Użytkownik wyraża zgodę na wprowadzenie wyżej wymienionych danych, zdjęć, grafik i ich przetwarzanie na potrzeby komunikacji 
i procesu dydaktycznego. 

4. Materiały i wypowiedzi zamieszczone przez użytkowników mogą być modyfikowane, bądź usuwane przez prowadzącego lub 
administratora, gdy są one niezgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu. Dotyczy to w szczególności wypowiedzi i 
materiałów nie związanych z programem lub przebiegiem kształcenia.  

5. Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia swojego konta oraz wszystkich informacji, które jego dotyczą. 

§3 

Regulamin może być modyfikowany w każdym czasie, bez uprzedniego powiadomienia o zamiarze dokonania zmian.  


