
Regulamin platformy Moodle 

Szkoły Aspirantów Państwowej Straży 

Pożarnej w Krakowie 
 

 

1. Platforma Moodle jest wykorzystywana do wspierania kształcenia w ramach 

statutowej działalności Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej  

w Krakowie. 

 

2. Definicje: 

a) administrator – podmiot posiadający wyłączne prawo/upoważnienie  

do zarządzania platformą, w tym do nadzoru technicznego oraz do 

blokowania i usuwania kont użytkowników w przypadku naruszenia zasad 

regulaminu korzystania z platformy Moodle, 

b) użytkownik - osoba posiadająca konto na platformie Moodle, 

c) prowadzący – osoba posiadająca uprawnienia do prowadzenie i tworzenia 

nowych kursów w Moodle.  

 

3. Uprawnienia opisane w punkcie 2c regulaminu przyznaje administrator. 

 

4. Utworzenie konta jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych 

osobowych użytkownika w zakresie koniecznym do obsługi platformy 

Moodle przez prowadzącego i administratora. 

 

5. Użytkownicy są zobowiązani do wypełnienia formularza rejestracyjnego 

własnymi, prawdziwymi danymi osobowymi, oraz danymi kontaktowymi  

w postaci prawdziwego i aktywnego adresu własnej poczty elektronicznej. 

 

6. Imię i nazwisko są osobnymi i niezależnymi polami w formularzu 

rejestracyjnym i ze względów bezpieczeństwa login powinien być różny od 

tych danych, oraz nie ułatwiający identyfikacji przez osoby nieupoważnione.  

 

7. Zdjęcia oraz treści zamieszczane przez użytkowników nie mogą zawierać 

treści łamiących prawo ani zasad etyki.  

 

8. Stwierdzenie udostępnienia konta lub materiałów dydaktycznych uzyskanych  

z platformy osobom trzecim powoduje automatyczne zablokowanie konta. 

 



9. W systemie Moodle SA PSP w Krakowie wolno zamieszczać tylko te 

materiały, do których użytkownicy mają prawa autorskie. W przypadku 

zamieszczania całości bądź fragmentów materiałów osób trzecich wymagana 

jest ich pisemna zgoda. 

 

10. W przypadku stwierdzenia zamieszczenia materiałów z naruszeniem praw 

autorskich następuje zablokowanie konta a sprawa zostaje przekazana do 

odrębnego postępowania wg właściwości. 

 

11. W wypowiedziach zamieszczanych w systemie Moodle SA PSP w Krakowie  

nie wolno zamieszczać treści nieprzyzwoitych, obraźliwych, 

ani obscenicznych. 

 

12. 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. 

 

13. Nieprzestrzeganie regulaminu powoduje zablokowanie konta, zakaz 

korzystania z platformy oraz powiadomienie Komendanta Szkoły. 

 

14. Regulamin może być modyfikowany w każdym czasie, bez uprzedniego 

powiadomienia o zamiarze dokonania zmian. 

 


