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nr - /RKR/2018 z dnia

w sprawie wprowadzenia
eLearningowej SAP".
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2018 r.

„Regulaminu korzystania z Platformy

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219) oraz § 23
ust. 1 Statutu Wojskowej Akademii Technicznej, stanowiącego załącznik do
uchwały nr 215/111/2012 Senatu WAT z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie
uchwalenia Statutu WAT (tj. obwieszczenie Rektora WAT nr 1/WAT/2017 z dnia 6
lipca 2017 r.), zarządza się, co następuje:
§1
Wprowadza się „Regulamin korzystania z Platformy eLearningowej SAP",
stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR

płk dr hab. inż. Tadeusz SZCZUREK

Sporządził Stefan Rozmus — CIS WCY

Załącznik
do zarządzenia nr //0 /RKR/2018
z dnia

2 :1. MAR. 2018

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY
ELEARNINGOWEJ SAP

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Niniejszy regulamin korzystania z Platformy eLearningowej SAP, zwany dalej
Regulaminem, określa zakres i warunki korzystania przez użytkowników z platformy
e-learningowej, której właścicielem jest Wojskowa Akademia Techniczna, 00-908
Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2.
2.

Platforma eLearningowa SAP jest utrzymywana przez Centrum Studiów
Zaawansowanych Inżynierii Systemów (CIS) Wydziału Cybernetyki.

3.

Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219).

4.

Regulamin jest udostępniany Użytkownikom pod adresem: https://w, c.watedu.pli
nieodpłatnie, w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie oraz wydrukowanie.

DEFINICJE
§2
Określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:
1. Platforma eLearningowa SAP, zwana dalej „platformą e-learningową" — zestaw aplikacji
służących do kształcenia na odległość, w tym zamieszczania i udostępniania materiałów
dydaktycznych przez wykładowców, przeprowadzania wykładów, szkoleń, testów itp.
2.

Wykładowca — użytkownik o uprawnieniach do zamieszczania materiałów
dydaktycznych na platformie e-learningowej i moderujący proces kształcenia, w ramach
prowadzonych przez siebie przedmiotów (kursów), w trybie zdalnym.

' Na wyświetlonej stronie należy rozwinąć pozycję menu Serwisy a następnie wybrać pozycję Platforma
eLearningowa SAP.
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3.

Student — osoba o uprawnieniach do korzystania z platformy e-learningowej w ramach
odbywanych studiów lub udziału w kursie, bez możliwości zamieszczania własnych
materiałów na platformie e-learningowej.

4.

Kurs — zorganizowane treści programowe w ramach kształcenia specjalistycznego lub
ustawicznego doskonalenia zawodowego wg zatwierdzonego programu.

5.

Administrator Systemu Informatycznego (ASI) — pracownik CIS bezpośrednio
odpowiedzialny za techniczne utrzymanie platformy e-learningowej, posiadający
uprawnienia do zarządzania kontami użytkowników i stanowiący wsparcie dla
użytkowników w zakresie rozwiązywania problemów technicznych2.

6.

Użytkownik — wykładowca lub student, posiadający konto na platformie e-learningowej,
założone przez ASI.

7.

Konto użytkownika — zestaw informacji o osobie korzystającej z platformy elearningowej. Konto użytkownika zawiera dane osobowe.

8.

Usługa e-learningowa — usługa wykorzystująca metodę kształcenia na odległość
z użyciem platformy e-learningowej.

INFORMACJE OGÓLNE, ZAKRES UŻYTKOWANIA,
ZASTRZEŻENIA
§3
1. Z platformy e-learningowej mogą korzystać tylko i wyłącznie użytkownicy, posiadający
aktywny adres e-mail.
2.

Zalogowanie się do platformy e-learningowej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem
niniejszego Regulaminu.

3.

Platforma e-learningowa jest dostępna tylko i wyłącznie poprzez Internet, i działa 7 dni
w tygodniu, 24 godziny na dobę, z wyłączeniem okresów niezbędnych na
przeprowadzenie prac konserwacyjnych lub modernizacyjnych oraz okresów awarii.

4.

Korzystanie z platformy e-learningowej wymaga od użytkownika dostępu do sieci
internetowej, komputera z zainstalowaną przeglądarką internetową (Microsoft Internet
Explorer wersja 11, Microsoft Edge wersja 25, Mozilla Firefox wersje 48-51, Google
Chrome wersje 50-57)3 i ewentualnie dodatkowym oprogramowaniem, niezbędnym do
korzystania z materiałów i lekcji zamieszczonych na platformie e-learningowej.

5.

Za zapewnienie ciągłości działania platformy e-learningowej oraz jej wykorzystania
zgodnie z niniejszym Regulaminem odpowiada ASI. Zapewnia on również obsługę
incydentów dotyczących platformy e-learningowej, spowodowanych awariami sprzętu
lub oprogramowania, zauważonych przez użytkowników.

6.

Korzystając z platformy e-learningowej, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie
danych osobowych znajdujących się na jego koncie.

2 Należy podkreślić, że ASI nie stanowi wsparcia merytorycznego, tzn. obejmującego funkcjonalność
dostarczaną przez platformę e-learningową.
3 Wersje przeglądarek, dla których producent platformy e-learningowej gwarantuje bezproblemowe
korzystanie z tej platformy. Praktyka wskazuje, że można z powodzeniem używać wymienionych przeglądarek
w wersjach wyższych od podanych przez producenta.
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7.

Użytkownik nie ma prawa wypożyczania, wynajmowania ani innego rodzaju
rozpowszechniania udostępnionych mu w ramach platformy e-learningowej treści lub
oprogramowania, w szczególności ich umieszczania w innych serwisach internetowych,
a także publicznego odtwarzania lub wyświetlania. Użytkownik nie ma prawa
kopiowania ani jakiegokolwiek modyfikowania oprogramowania, treści oraz
towarzyszącej im dokumentacji. Użytkownik nie jest uprawniony do wykorzystywania
oprogramowania lub treści w ramach innych materiałów - dozwolone korzystanie
ogranicza się do ich eksploatacji w ramach własnego użytku osobistego.

8.

Przeznaczeniem niniejszej platformy e-learningowej jest jej wykorzystanie w celach
edukacyjnych. Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać osobom trzecim swoich
danych dostępowych do platformy e-learningowej tj. swojego loginu i hasła dostępu.

9.

ASI zastrzega sobie prawo do stałego lub czasowego wyłączenia dostępu do platformy elearningowej dla użytkownika w przypadku korzystania z platformy w sposób niezgodny
z niniejszym Regulaminem, w szczególności przy udostępnianiu danych dostępowych
osobom trzecim a także wykorzystywania informacji znajdujących się na platformie
e-learningowej w sposób mogący spowodować szkodę dla Wojskowej Akademii
Technicznej.

10. Użytkownika korzystającego z platformy e-learningowej obowiązują zasady netykiety4
oraz, w przypadku wykładowcy, zakaz umieszczania na platformie informacji, które
powodują łamanie prawa Polskiego. Nie przestrzeganie zasad obliguje ASI platformy do
zablokowania konta użytkownika. Ponowne przydzielenie możliwości korzystania
z zasobów platformy e-learningowej może nastąpić dopiero po wyjaśnieniu przyczyn
zablokowania dostępu.
11. Na każdym stanowisku wyposażonym w dostęp do sieci Internet, z którego użytkownik
loguje się do platformy e-learningowej, musi być zainstalowanie oprogramowanie
antywirusowe. Niedopuszczalne jest stosowanie dostępu do sieci Internet bez aktywnej
ochrony antywirusowej oraz zabezpieczenia przed dostępem szkodliwego
oprogramowania. Zainstalowany program antywirusowy powinien być tak
skonfigurowany, by dokonywane było automatycznie sprawdzenie komputera pod kątem
obecności wirusów.
12. W przypadku stwierdzenia obecności wirusów, o incydencie należy niezwłocznie
powiadomić ASI wykorzystując aplikację do obsługi incydentów (patrz *5 ust.1).
13. Wykładowcy przed zamieszczeniem materiałów dydaktycznym na platformie elearningowej zobowiązani są dokonać kontroli plików na obecność wirusów.

PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§4
1. Wojskowa Akademia Techniczna jako Administrator Danych Osobowych (ADO),
przetwarzanych w związku z korzystaniem z platformy e-learningowej, gwarantuje ich
prawidłową ochronę. ADO stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne
zabezpieczające dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
zabraniem przez osobę nieupoważnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa, utratą,
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4

Zasady netykiety dostępne są pod adresem https://pl.wikipedia.orq/wiki/Netvkieta
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2.

Podanie danych osobowych użytkowników jest dobrowolne, jednak konieczne do
skorzystania z platformy e-learningowej. Dane te przetwarzane są z uwzględnieniem
zasad przewidzianych przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.) oraz postanowieniami niniejszego
Regulaminu (tj. na podstawie zgody użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych
użytkowników podejmowane jest w celu oraz zakresie koniecznym do realizacji usługi
e-learningowej.

3.

Dane osobowe zgromadzone na platformie e-learningowej mogą być także udostępnione
odpowiednim organom państwowym, na ich żądanie, na podstawie odpowiednich
przepisów prawa, oraz podmiotom reprezentującym Wojskową Akademię Techniczną
w dochodzeniu roszczeń przysługującym im w związku ze świadczeniem usługi
e-learningowej w stosunku do użytkownika, którego dotyczą dane osobowe.

4.

Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
udostępnionych w związku z korzystaniem z usługi e-learningowej a także prawo do
dokonywania korekt oraz aktualizacji treści tychże danych. W przypadkach
przewidzianych w ustawie, użytkownikowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec
przetwarzania jego danych osobowych oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się
one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

5.

ADO przysługuje także prawo przetwarzania, w tym gromadzenia i przechowywania
danych charakteryzujących sposób korzystania przez użytkownika z usługi elearningowej zgodnie z zasadami przewidzianymi przepisami prawa.

POMOC TECHNICZNA
§5
I. Incydenty należy zgłaszać drogą elektroniczną wykorzystując aplikację dedykowaną do
obsługi incydentów, dostępną pod adresem: https://eszis-helpdesk.watedu.pl podając
login i hasło nadane przez ASI. Instrukcja korzystania z tej aplikacji dostępna jest pod
adresem: https://wcy.wat.edu.p15.
2.

Zgłoszenia incydentów obsługiwane są w dni robocze w godzinach 900-1500.

3.

CIS dołoży wszelkich starań w celu usunięcia nieprawidłowości w przypadku ich
faktycznego wystąpienia na miarę możliwości technicznych w terminach określonych
przez zewnętrznego dostawcę platformy e-learnigowej.

4.

CIS nie gwarantuje, że oprogramowanie i treści znajdujące się na platformie spełnią
dowolne oczekiwania i wymagania użytkownika oraz że ich funkcjonowanie na
komputerze użytkownika będzie całkowicie wolne od błędów i że jest ono zgodne
z każdym systemem komputerowym, na którym się go używa. ASI oraz ADO nie
odpowiadają za ewentualne szkody użytkownika poniesione w wyniku nieprawidłowego
funkcjonowania platformy e-learningowej.

5 Na wyświetlonej stronie należy rozwinąć pozycję menu Serwisy a następnie wybrać pozycje Platforma
eLearningowa SAP.
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§6
1. ASI może wprowadzać zmiany w konfiguracji oraz prowadzić prace konserwacyjne
platformy e-learningowej bez konieczności informowania o tym użytkowników.
W związku z powyższym ASI zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączania dostępu
do platformy e-learningowej w celu wykonania niezbędnych prac. ASI dołoży wszelkich
starań, aby częstotliwość i czas wstrzymania świadczenia usługi e-learningu były jak
najmniej uciążliwe dla użytkowników.
Odmowa przyjęcia dokonanych zmian w konfiguracji, automatycznie oznacza
rezygnację z korzystania z platformy e-learningowej. W takim przypadku użytkownik
zobowiązany jest niezwłocznie do powiadomienia ASI w celu usunięcia jego konta.
ń
3. Wojskowa Akademia Techniczna zastrzega sobie prawo do zmiany postanowie
ASI
do
zuje
się
niniejszego Regulaminu bez uprzedzenia. Jednocześnie zobowią
powiadamiania drogą mailową użytkowników w przypadku dokonania takich zmian,
w terminie do 14 dni od daty ich wprowadzenia.
4. W sprawach, których nie określa jednoznacznie niniejszy Regulamin stosuje się
postanowienia Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.
z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), przepisy wykonawcze do tej Ustawy oraz przepisy
Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r.
poz. 1219).

2.
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