Regulamin korzystania z Platformy Edukacyjnej
Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu
§1
Informacje wstępne
1. Zakres przedmiotowy niniejszego regulaminu określa warunki i zasady korzystania z Platformy
Edukacyjnej Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu.
2. Z ofert zamieszczanych na Platformie Edukacyjnej WODN, zwanej dalej „platformą” mogą
korzystać nauczyciele, specjaliści zatrudnieni w szkołach/placówkach na stanowiskach
pedagogicznych oraz dyrektorzy szkół/placówek.
3. Warunkiem korzystania z zasobów i usług dostępnych na platformie jest akceptacja niniejszego
regulaminu, która następuje w momencie pierwszego logowania się na konto.
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§2
Oferta dostępna na platformie
Zasoby udostępniane na platformie mają charakter edukacyjny i mogą występować w postaci:
a) Szkoleń e-learningowych (rozumianych jako proces nauczania, w którym wiedza
przekazywana jest z wykorzystaniem technologii informacyjnych, a komunikacja i interakcja
między uczestnikami w części lub całości odbywa się za pomocą kanałów elektronicznych,
synchronicznie lub asynchronicznie),
b) Szkoleń blended learning (składających się z części prowadzonej tradycyjnymi metodami
nauczania oraz części w pełni e-learningowej),
c) Szkoleń prowadzonych w formie tradycyjnej, dodatkowo wspomaganych przez materiały
i narzędzia e-learningowe.
Szkolenia e-learningowe mogą być realizowane w formie (kursów, seminariów, warsztatów,
konsultacji zbiorowych).
Szkolenia udostępniane na platformie mogą być odpłatne i nieodpłatne.
§3
Ogólne zasady korzystania ze szkoleń na Platformie Edukacyjnej
WODN w Sieradzu
Warunkiem korzystania z platformy jest przesłania zgłoszenia zgodnie z formularzem dostępnym
na stronie www WODN w Sieradzu.
W przypadku szkoleń odpłatnych uzyskanie dostępu do wybranego szkolenia będzie możliwe po
uiszczeniu opłaty (zgodnej z ustaloną ceną szkolenia).
Opłatę za dostęp do szkoleń uczestnik wnosi na konto WODN w Sieradzu. Wpłatę należy
dokonać na numer konta podany w zaproszeniu przez osobę prowadzącą szkolenie wpisując
w tytule przelewu nazwę szkolenia, którego opłata dotyczy.
WODN w Sieradzu gwarantuje osobom zainteresowanym udziałem w wybranym szkoleniu
możliwość uczestniczenia w nim, pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby osób
zainteresowanych szkoleniem. Minimalną liczbę osób regulują wewnętrzne przepisy WODN
w Sieradzu.
Użytkownikowi platformy w toku korzystania z usług platformy nie wolno:
 podejmować działań i posługiwać się treściami naruszającymi prawa osób trzecich,
 podejmować działań zakłócających pracę platformy,
 podejmować innych działań niezgodnych z przeznaczeniem platformy.

6. Użytkownik jest zobowiązany zachować poufność danych swojego konta, a w szczególności
hasła dostępu i loginu.
7. WODN w Sieradzu zastrzega sobie prawo zawieszenia lub usunięcia konta użytkownika
w przypadku, gdy sposób jego wykorzystania będzie sprzeczny z postanowieniami niniejszego
Regulaminu.
8. Administrator platformy zastrzega sobie prawo do czasowych ograniczeń dostępu do platformy
ze względu na czynności administracyjne.
9. WODN w Sieradzu nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za czasowy brak dostępu do
platformy z przyczyn technicznych.
10. Problemy związane z zakłóceniami pracy platformy, które zostały zgłoszone przez
użytkowników do administratora platformy na adres tomeksw@gmail.com będą rozwiązywane
niezwłocznie w trybie do 3 dni.
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§4
Prawa autorskie udostępnianych na Platformie Edukacyjnej WODN w Sieradzu
zasobów szkoleń
Z wszystkich zasobów szkoleń udostępnianych na platformie (materiałów szkoleniowych, zadań,
sylabusów, itd.) można korzystać przestrzegając praw autorskich zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego
1994 r.
Użytkownik nie może udostępniać jakichkolwiek zasobów szkoleń zamieszczanych na platformie
osobom trzecim bez zgody prowadzącego szkolenie.
Materiały i wypowiedzi zamieszczane na platformie przez użytkowników mogą być usuwane
przez kierownika szkolenia lub administratora platformy, jeżeli ich treść narusza postanowienia
niniejszego regulaminu.
Zasoby szkoleń udostępniane uczestnikom są chronione zapisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r
o prawie autorskim.

§5
Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
1. Otrzymując konto na platformie użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych w zakresie niezbędnym do prowadzenia szkoleń.
2. Użytkownik platformy w porozumieniu z administratorem platformy ma możliwość wglądu
i modyfikacji oraz usuwania swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia
o ochronie danych osobowych.
3. Żądanie wstrzymania przetwarzania danych osobowych na wniosek użytkownika, skutkuje
likwidacją jego konta na Platformie Edukacyjnej WODN w Sieradzu.
§6
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa
polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
2. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie korzystania z Platformy
Edukacyjnej WODN w Sieradzu.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.02.2014 roku.

