Regulamin funkcjonowania Kursu e-learningowego
dostępnego na Wortalu szkoleniowo-informacyjnym:
www.spin.umb.edu.pl
§1
Informacje ogólne
Niniejszy Regulamin określa:
1. Zasady funkcjonowania Kursu e-learningowego dostępnego na Wortalu szkoleniowoinformacyjnym: www.spin.umb.edu.pl, w tym prawa i obowiązki Administratora Wortalu
oraz Uczestników Kursu.
2. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników Kursu.
§2
Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:
1. Użytkownik – każdy uczestnik Kursu e-learningowego, który prawidłowo zarejestrował się
na Wortalu oraz skorzystał z oferowanej przez Wortal formy edukacji.
2. Konto Użytkownika - konto prowadzone przez Administratora Wortalu na rzecz
Użytkownika; na którym rejestrowane są informacje o Użytkowniku, w tym wyniki testu.
3. Wortal - chroniona prawami autorskimi internetowa platforma szkoleniowo-informacyjna
zrealizowana w ramach Projektu, dostępna na stronie internetowej: www.spin.umb.edu.pl.
4. Kurs - dostępna na Wortalu forma szkolenia e-learningowego, z której mogą korzystać
tylko prawidłowo zarejestrowani Użytkownicy.
5. Test – zestaw pytań sprawdzających wiedzę Użytkownika z zakresu materiałów
udostępnionych w ramach Kursu, pozytywne zaliczenie testu umożliwia otrzymanie
Dyplomu.
6. Dyplom – otrzymany w formie elektronicznej dokument potwierdzający uczestnictwo w
Kursie e-learningowym, warunkiem otrzymania Dyplomu jest pozytywne zaliczenie Testu.
7. Administrator Wortalu - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.
8. Projekt - Projekt „UMB na ścieżce innowacyjnego rozwoju”, współfinansowany przez
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Kreator Innowacyjności –
wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”.
§3
Ogólne zasady korzystania z Kursu
1. Kurs e-learningowy powstał w celu podniesienia poziomu wiedzy środowiska
akademickiego w zakresie: pozyskiwania funduszy na badania naukowe, zarządzania
projektem badawczym, ochrony praw własności intelektualnej, komercjalizacji wyników
naukowych, dobrych praktyk w komercjalizacji rezultatów prac badawczych.

2. Użytkownik, który przystępuje do Kursu ma prawo do:
a) samodzielnego wyboru sposobu oraz czasu korzystania z materiałów dydaktycznych,
b) otrzymania Dyplomu ukończenia Kursu, w przypadku pozytywnego zaliczenia Testu.
c) zgłaszania uwag i postulatów odnośnie funkcjonalności i strony merytorycznej Kursu na
adres skrzynki e-mailowej: spin@umb.edu.pl.
3. Użytkownik biorący udział w Kursie zobowiązany jest do:
a) przestrzegania przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b) poszanowania dóbr osobistych oraz interesów osób trzecich, w tym praw autorskich
przysługujących osobom trzecim,
c) korzystania z materiałów dydaktycznych udostępnionych w ramach kursu tylko na
potrzeby własne.
§4
Uzyskanie statusu Użytkownika
1. W celu uzyskania statusu Użytkownika należy:
a) prawidłowo i zgodnie z aktualnym stanem faktycznym wypełnić elektroniczny formularz
rejestracyjny dostępny na Wortalu przez podanie danych:
 imienia i nazwiska
 danych kontaktowych (min. e-mail)
 miejsce pracy / nauki
 miejsca zamieszkania (województwa)
b) zaakceptować niniejszy Regulamin.
2. Prawidłowa rejestracja Użytkownika nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez
Administratora wszystkich wymaganych Regulaminem danych, o czym osoba rejestrująca się
zostanie powiadomiona w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej
wskazanej podczas rejestracji.
3. Osoba rejestrująca się nie uzyska statusu Użytkownika, jeżeli:
a) jej dane osobowe są identyczne z danymi osobowymi zawartymi na innym Koncie
Użytkownika,
b) posiadała wcześniej status Użytkownika i straciła go z uwagi na usunięcie jego Konta
Użytkownika przez Beneficjenta z uwagi na naruszenie postanowień Regulaminu.

§5
Konto Użytkownika
1. Użytkownik nie może mieć dwóch Kont Użytkownika.
2. Użytkownik winien samodzielnie korzystać z Konta Użytkownika, w szczególności
samodzielnie uczestniczyć w Kursie e-learningowym.
3. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie wysłać do Administratora wniosek o
zablokowanie jego Konta Użytkownika na adres spin@umb.edu.pl w przypadku, gdy dostęp
do jego Konta Użytkownika posiadają osoby trzecie.
§6
Postępowanie w sprawie naruszenia Regulaminu
1. W przypadku wykrycia, iż Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, Administrator
może:
a) zablokować Konto Użytkownika do czasu wyjaśnienia zaistniałego problemu, lub
b) usunąć Konto Użytkownika.
o czym Administrator informuje Użytkownika w formie wiadomości elektronicznej
przesłanej na podany przez niego w formularzu rejestracyjnym adres.
2. W przypadku zastosowania kary usunięcia Konta Użytkownika, zakazuje się
dotychczasowemu Użytkownikowi ponownej rejestracji na Wortalu.
3. Niezależnie od czynności związanych z naruszeniem niniejszego Regulaminu, Użytkownik
może ponosić odpowiedzialność cywilną lub karną za swoje postępowanie niezgodne z
przepisami prawa.
4. Użytkownik może złożyć skargę w zakresie zachowania innych Użytkowników Woratlu w
formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres spin@umb.edu.pl.
§7
Usunięcie Konta Użytkownika
1. Użytkownik może zażądać usunięcia swojego Konta Użytkownika, rezygnując
jednocześnie z uczestnictwa w Kursie e-learningowym.
2. Ponowna rejestracja jest możliwa w każdym momencie, pod warunkiem prawidłowego i
zgodnie z aktualnym stanem faktycznym wypełnienia elektronicznego formularza
rejestracyjnego.
§8
Zakres odpowiedzialności Administratora
1. Administrator ponosi odpowiedzialność za należyte funkcjonowanie Wortalu oraz za
przestrzeganie niniejszego Regulaminu.
2. Administrator jest zwolniony od powyższej odpowiedzialności w przypadkach
spowodowanych zdarzeniem o charakterze siły wyższej lub wynika z działania lub
zaniechania osób trzecich, na które Administrator nie ma wpływu.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zgodność danych wprowadzanych przez
Użytkowników na formularzach rejestracyjnych ze stanem faktycznym.
4. Administrator zawiadomi właściwe organy ścigania w przypadku podejrzenia popełnienia
przestępstwa przez Użytkownika.
§9
Ochrona danych osobowych Użytkowników
Administrator Wortalu zobowiązuje się do przestrzegania zapisów w Ustawie o Ochronie
Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).
Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie do celów organizacyjnych
związanych z realizacją kursu i zobowiązuje się do nieprzekazywania ich osobom trzecim.
§ 10
Postanowienia końcowe
1. Administrator jest uprawniony do zmiany treści Regulaminu w każdej chwili.
2. Regulamin w nowej treści zaczyna obowiązywać niezwłocznie po jego udostępnieniu na
Wortalu.
3. W przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu przez Użytkownika, Beneficjent
usunie konto Użytkownika zgodnie z postanowieniami dotychczas obowiązującego
Regulaminu po zakończeniu szkolenia przez Użytkownika.

