Regulamin Microsoft 365 i platformy Moodle
Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie.
1. Definicje – określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:
•

Użytkownik: osoba posiadająca konto w obydwu usługach.

•

Student/Uczeń: Użytkownik zapisany na wybrany kurs lub szkolenie jako uczestnik.

•

Nauczyciel/Prowadzący: Użytkownik posiadający uprawnienia pozwalające na tworzenie,
usuwanie oraz zarządzanie kursami, zespołami i grupami, jak również zarządzanie
uczestnikami / członkami kursów i grup.

•

Administrator: osoba odpowiedzialna za poprawne działanie usług oraz zarządzanie
użytkownikami.

•

Awatar: obraz lub zdjęcie przypisane przez użytkownika do jego konta.

•

Konto użytkownika: to zestaw informacji o osobie korzystającej z Platformy na które składa
się między innymi: imię, nazwisko, adres e-mail.

•

Platforma e-learningowa – aplikacja internetowa służąca do nauki w trybie on-line, w tym
przeprowadzania lekcji, wykładów, prezentacji multimedialnych, testów itd.

•

Microsoft 365 (dawniej Office 365) to usługa oferowana przez firmę Microsoft, zgodnie
z postanowieniami odpowiednich licencji. Szkoła korzysta z darmowej wersji (A1) dla
edukacji. Do korzystania z usługi konieczny jest dostęp do sieci Internet, przeglądarka
internetowa lub dedykowane aplikacje (Teams, klient pocztowy, aplikacje Office itp.)

•

Moodle, to niezależne od Microsoft 365, darmowe środowisko nauczania zdalnego
za pomocą sieci Internet, dostępne przez przeglądarkę internetową lub dedykowaną
aplikację.

•

Microsoft 365 i Moodle (zwane dalej Platformą) przeznaczone są do wspomagania procesu
kształcenia metodami e-learningowymi, oferują różne metody komunikacji i współpracy
uczniów i nauczycieli.

•

Treści Zabronione – to treści, które:
▪

obrażają lub zniesławiają osoby trzecie, instytucje lub inne podmioty,

▪

stanowią reklamę lub inną formę działalności komercyjnej,

▪

związane są z działalnością polityczną lub stanowią promocję poglądów politycznych,

▪

zawierają wirusy lub inne szkodliwe programy,

▪

naruszają prawo autorskie (nielegalne oprogramowanie, muzyka, filmy itp.),

▪

zawierają nieprawdziwe lub mające na celu wprowadzenie w błąd odbiorców treści,
w których omawia się lub nakłania do popełnienia przestępstwa,

▪

zawierają elementy obsceniczne lub pornograficzne,

▪

są niezgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi.

2. Użytkownikami obydwu Platform są uczniowie, nauczyciele szkoły, a także goście, tj. osoby,
które mogą mieć dostęp do wybranych zasobów bez konieczności logowania się.
3. Korzystanie z materiałów edukacyjnych oraz zasobów kształcenia usług jest darmowe.
4. Konta użytkowników tworzone są przez administratora na podstawie danych osobowych
uczniów i nauczycieli ZSME.
5. Konta gości tworzone są automatycznie na podstawie zaproszeń.
6. Uzyskanie konta jest jednoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych Użytkownika
w zakresie koniecznym do jego obsługi.
7. Użytkownicy są zobowiązani do wypełnienia formularza we właściwościach profilu, swoimi
rzeczywistymi danymi osobowymi.
8. Hasło dostępu do konta musi zostać zmienione przez Użytkownika podczas pierwszego
logowania. Zasady haseł określa polityka bezpieczeństwa strony (szczegółowe informacje
wyświetlane są w formularzu zmiany hasła).
9. Samodzielne odzyskiwanie hasła jest możliwe po włączeniu tej funkcji przez Administratora, na
prośbę Użytkownika. W takiej sytuacji konieczne jest podanie dodatkowych informacji takich jak
alternatywny e-mail, odpowiedzi na pytania zabezpieczające lub (na prośbę i za zgodą
Użytkownika pełnoletniego) numer telefonu komórkowego.
10. W przypadku zagubienia i niemożliwości samodzielnego odzyskania hasła, dostęp do konta
może przywrócić tylko Administrator. Konieczny jest kontakt z administratorem usługi
(Microsoft 365) osobiście lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, gwarantującej
jednoznaczną identyfikację użytkownika (np. e-dziennik).
11. Użytkownik zobowiązany jest do nieudostępniania swoich danych logowania osobom
nieupoważnionym oraz do korzystania tylko ze swojego konta.
12. Do usługi moodle logowanie odbywa się za pomocą kont Microsoft 365.
13. Awatar użytkownika nie może zawierać Treści Zabronionych. W przypadku używania zdjęć
profilowych niezgodnych z regulaminem, administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia
takiego Awataru i zablokowania dalszych zmian przez użytkownika.
14. Poczta elektroniczna i kalendarz Microsoft 365 oraz zasoby plikowe użytkownika (OneDrive) są
prywatną przestrzenią, do której dostęp ma tylko Użytkownik.
15. Pełną odpowiedzialność za materiały zamieszczone na Platformie (w tym kwestie praw
autorskich) ponosi osoba publikująca. Dotyczy to zarówno wypowiedzi, treści przekazywanych
pomiędzy użytkownikami, jak również prywatnych zasobów przechowywanych w usługach
plikowych (OneDrive, SharePoint). Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania Treści
Zabronionych.
16. 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 niezwiązanych
z programem lub przebiegiem zajęć.
17. W sytuacjach szczególnych administrator może przejąć konto lub zablokować je do wyjaśnienia.
18. Niedopuszczalne jest nagrywanie transmisji wideo (np. lekcji on-line, wykładów, spotkań
zdalnych, testów) przez innych użytkowników niż Nauczyciel. Nieuprawnieni do nagrywania
użytkownicy ponoszą pełną, indywidualną odpowiedzialność w przypadku nagrania lub
rozpowszechniania nagrań w sieci Internet oraz pomiędzy użytkownikami. Nagranie transmisji
może stanowić naruszenie ochrony danych osobowych, może także naruszać przepisy ustawy
o prawach autorskich i prawach pokrewnych kodeksu cywilnego oraz kodeksu karnego
zwłaszcza w zakresie ochrony wizerunku, dóbr osobistych i praw autorskich.
19. Wszelkie prawa do zamieszczonych materiałów są zastrzeżone. Nieautoryzowane
rozpowszechnianie całości lub fragmentów opublikowanych w usługach treści, w jakiejkolwiek
postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii w jakikolwiek sposób powoduje naruszenie praw
autorskich.
20. Platforma jest usługą internetową działającą 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu za wyjątkiem:
o

sytuacji awaryjnych (zależnych od dostawcy usług tj. firmy Microsoft oraz firmy
hostingowej witryny zsme.tarnow.pl)

o

zaplanowanych prac serwisowych,

a do jej działania, wymagany jest dostęp do sieci Internet, aktualna przeglądarka internetowa
(w pełni kompatybilne są Microsoft Edge i Google chrome) lub dedykowane aplikacje, zarówno
darmowe jak i płatne. Korzystanie z platform możliwe jest również za pośrednictwem urządzeń
mobilnych (aplikacje mobline Teams, Outlook, SharePoint, OneDrive, Moodle, itp.)
21. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprzewidzianego wadliwego
funkcjonowania Platformy, a także rezultaty ujawnienia przez Użytkowników osobom
niepowołanym poufnych danych, np. służących do logowania.
22. Nieprzestrzeganie Regulaminu może prowadzić do ograniczenia funkcji lub zablokowania konta
na Platformie, zastosowanie kar określonych statutem szkoły lub powiadomieniem
odpowiednich instytucji.
23. Zalogowanie się na Platformie oraz korzystanie z niej jako gość, oznacza akceptację niniejszego
Regulaminu.
24. Administrator Platformy zastrzega sobie prawo modyfikowania niniejszego Regulaminu.

