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Informacje ogólne 

 

1. Regulamin określa zasady korzystania z zasobów i usług 
edukacyjnych dostępnych na platformie edukacyjnej 
fortis.moodle.org.pl 
 

2. Korzystając z platformy edukacyjnej, p.t Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje 
warunki Regulaminu oraz Polityki prywatności. 

 

Definicje Podstawowe 

 

3. Moodle – jako nazwa jest akronimem czyli pierwszymi literami angielskich słów: 
Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment  
modularne, zorientowane obiektowo dynamiczne środowisko nauczania) 
 

4. Moodle  praktycznie to platforma internetowa dostosowana do zagadnień edukacji, 
dzięki automatycznie wbudowanym funkcjom (np. lekcje, testy, oceny etc…) 
 

5. Platforma edukacyjna - to środowisko nauczania Moodle, w tym przypadku dostępne 
za pośrednictwem Internetu pod adresem https://fortis.moodle.org.pl/ 
 

6. Nazwa użytkownika (Login) - to unikalny, niepowtarzalny identyfikator Użytkownika. 
Nazwa Użytkownika jest jawna i widoczna dla wszystkich użytkowników platformy.  
(z tego powodu nawet jak jesteś niepowtarzalną EWĄ, to w loginie będziesz np. 
ewa777, bo może być, że tyle Ew już jest w systemie)  
 

7. Hasło - ciąg znaków, definiowany przez Użytkownika lub generowany przez platformę 
Moodle w procesie odzyskiwania hasła. 
 

8. Autor kursu - osoba, która stworzyła kurs edukacyjny. 
 

9. Prowadzący kurs - osoba, która prowadzi dany kurs edukacyjny. 
 

10. Administrator kursu - osoba która, administruje kursem. 
 

11. Użytkownik kursu - osoba korzystająca z platformy edukacyjnej w ramach nadanych 
jej uprawnień. 
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Prawa i obowiązki użytkownika platformy 

 

                              Prośba 

12. Prosi się uczestników o wypowiedzi na tematy związane z kursami aby inni 
uczestnicy mogli mieć z tego wartość dodaną. 

                                                                            Prawa 

13. Użytkownik ma prawo do konsultacji z Prowadzącym daną formę doskonalenia. 
 

14. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych udostępnionych w 
związku z korzystaniem z usług, prawo do dokonania korekty oraz aktualizacji treści tych danych.  
 

Obowiązki 

15. Użytkownicy posiadający konto na platformie e-learningowej wyrażają zgodę na przesyłanie 
informacji oraz komunikatów za pomocą poczty elektronicznej. 
 

16. Użytkownik zobowiązany jest ochronić poufność swojego hasła dostępu do platformy 
edukacyjnej. 
 

17. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści, które udostępnia z wykorzystaniem 
platformy e-learningowej. 

                                                                                        Zakazy 

18. Zabrania się wykorzystywania platformy elearningowej do: 
 

a. działań niezgodnych z prawem; 
b. działań mających na celu złamanie haseł innych Użytkowników; 
c. działań na szkodę fortis.moodle.org.pl 
d. działań na szkodę osób administrujących, zarządzających, tworzących kursy, 

prowadzących kursy   
e. obrażania innych uczestników paneli dyskusyjnych i chatów 

 
19. Zabrania się Użytkownikom umieszczania na platformie szkodliwych skryptów lub takich, które w 

skutek swego działania mogą spowalniać pracę platformy szkoleniowej, destabilizację lub 
obciążenie.  
 

20. Zabrania się także tworzenia kont, w których nazwa Użytkownika zawiera treści naruszające 
dobra osobiste innych Użytkowników. 
(nawet jeśli nie lubisz Nowaka to nie możesz stworzyć loginu „durnynowak”) 
 
 

Ostrzeżenie 
 

21. Konto Użytkownika nie wywiązującego się z powyższych postanowień może zostać zablokowane 
tymczasowo lub usunięte bez ostrzeżenia. 
 

22. Konta Użytkowników, którzy nie wykonali żadnej aktywności na platformie szkoleniowej w 
okresie 12 miesięcy zostają automatycznie usunięte bez wcześniejszego informowania w 
pierwszym dniu roboczym 13 miesiąca. 
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Administracja platformą 

 

23. W uzasadnionych przypadkach Administrator może zmienić ustawienia 
kursu. 
 

24. Administracja platformą jest prowadzona przy zachowaniu należytej 
staranności. Dane Administratora są w Polityce Prywatności. 
 

25. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę danych Użytkowników. 
 

26. W uzasadnionych przypadkach możliwa jest instalacja dodatkowego oprogramowania. 
Dotyczy to różnych funkcjonalności pod nazwą „wtyczka” – pluginu. Takie wtyczki są 
oficjalnie wspierane przez Moodle.  Jeśli miałoby się zdarzyć, że w kolejnych wersjach 
platformy szkoleniowej dany plugin (lub inne dodatkowe oprogramowanie) nie jest 
wspierany - zostaje usunięty. 
 

27. W nadzwyczajnych sytuacjach, zagrażających bezpieczeństwu instalacji Moodle, możliwe są 
aktualizacje platformy szkoleniowej lub jej wyłączenie na określony czas bez wcześniejszego 
informowania Użytkowników, 
 

28. Zasoby udostępniane na Platformie mają charakter edukacyjny. 
 

29. Wszelakie zauważone niedogodności związane z działaniem platformy szkoleniowej należy 
zgłaszać dla administratora platformy na adres mailowy moodle.afesnak@gmail.com 

 

30. Zgłoszenia rozpatrywane są w okresie do 14 dni kalendarzowych licząc od dnia zgłoszenia. 
 

 

Ochrona własności intelektualnej 

 
 

31. Zgłoszenia rozpatrywane są w okresie do 14 dni kalendarzowych licząc od 
dnia zgłoszenia. 
 

32. Autor tworzący kurs ponosi pełną prawną i finansową odpowiedzialność za opublikowane 
treści oraz jest ich właścicielem z zachowaniem prawa autorskiego. 
 

33. Wszystkie treści i materiały umieszczone na platformie objęte są ochroną wynikającą z 
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku. 
 

34. Prawa autorskie materiałów zamieszczonych mają autorzy kursów oraz/lub osoby lub firmy przez 
nich wskazane. 
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Postanowienia końcowe Regulaminu 

 

35. Administrator Platformy (dane w Polityce Prywatności) oraz dr Andrzej 

Fesnak, EFC® zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian 
w Regulaminie a także opublikowanie tych zmian na stronie internetowej 
niniejszej platformy Moodle pod adresem fortis.moodle.org.pl  
 

36. Materiały i wypowiedzi zamieszczone przez uczestników form mogą być modyfikowane, bądź 
usuwane przez Autora kursu lub Administratora, w przypadku gdy te są niezgodne z 
postanowieniami niniejszego Regulaminu. 
 

37. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 

38. Regulamin korzystania z platformy Moodle Centrum Edukacji Nauczycieli dostępny jest pod 
adresem: https://fortis.moodle.org.pl/regulamin/regulamin.pdf 
 

39. Zachowajmy zdrowy rozsądek, Internet to tylko Internet. Platforma została postawiona w 
dobrej wierze. Jeśli coś się zepsuje – również w dobrej wierze w miarę szybko będzie 
naprawione.  

 

 

https://fortis.moodle.org.pl/regulamin/regulamin.pdf

