Regulamin platformy Moodle BPL

1. Platforma Moodle: system informatyczny do wspierania procesów edukacyjnych w
ramach działalności dydaktycznej.
2. Użytkownik: student Politechniki Lubelskiej posiadający konto na platformie
Moodle.
3. Prowadzący: pracownik Biblioteki Politechniki Lubelskiej o uprawnieniach
pozwalających na potwierdzenie obecności na zajęciach oraz sprawdzenie wyników
testu na platformie Moodle.
4. Administrator: pracownik Biblioteki Politechniki Lubelskiej zajmujący się
zarządzaniem kont użytkowników platformy, administrowaniem systemu.
5. Z platformy Moodle korzystają studenci PL II stopnia realizujący w ramach studiów
obowiązkowy przedmiot Informacja Naukowa.
6. Konto na platformie Moodle jest zakładane przez Administratora na podstawie danych
zawartych w systemie EHMS.
7. Przetwarza dane w zakresie: Imię, Nazwisko, Nr. Albumu, adres e-mail w domenie
pollub.edu.pl - niezbędne do prawidłowej realizacji kursów przez użytkowników
8. Administrator odpowiedzialny za funkcjonowanie platformy przechowuje dane:
studentów wraz z historią ich aktywności przez okres trwania studiów. Po wykreśleniu
z listy studentów dane są usuwane.
9. Uzyskanie konta jest jednoznaczne ze zgodą na wykorzystywanie danych osobowych
użytkownika w zakresie koniecznym do obsługi platformy Moodle przez
Prowadzącego i Administratora.
10. Udostępnianie oraz powielanie materiałów dydaktycznych umieszczonych na
platformie jest zabronione.
11. Nieprzestrzeganie regulaminu jest równoznaczne z zakazem korzystania z platformy
Moodle.
12. Regulamin użytkownika może być modyfikowany po każdym zakończonym
semestrze.
13. Użytkownik logując się do platformy Moodle zobowiązuje się do przestrzegania
Regulaminu.

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia
2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych), ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o
ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000),

Posiada Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, zmieniania, żądania ich usunięcia lub wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Posiada Pan/Pani również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, a także do ich
przenoszenia.

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Politechnika Lubelska z siedzibą w Lublinie ul. Nadbystrzycka 38D, 20618 Lublin.
Inspektorem ochrony danych w Politechnice Lubelskiej jest Pan Tomasz Joński, e.mail: t.jonski@pollub.pl

