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Regulamin korzystania z serwera edukacyjnego

Wstęp
l. Niniejszy Regularnin określa zasady korzystania z usług udostępnionych przez Serwer

edukacyjny EDU (nazwa hosta: edu.szkoly.lodz.pl, adres [P: 212.191.5.121;, nazywany dalej
Serwerem.

2' Serwer słuzy udostępnianiu przestrzeni dyskowej na potrzeby stron WWW oraz poczty szkół
z województwa tódzkiego'

3. Serwer jest własnością Łódzkiego Centrurn Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia
Praktycznego.

4, Informacje do publicznej wiadomości podawane Są za pośrednictwem Strony WWW pod
adresem http://www.szkoly.lodz.pl, nazwanej dalej StronąInternetowąSerwera.

5. osobą odpowiedzialną zJ przeprowadzenie rejestracji oraz zarząc7zante kontalni
dostępowyrni do Serwera, nazywaną da\ej Admintstratorem, jest osoba wyznaczona L)rZęZ
właściciela Sęrwera i podana do informacji na Stronie Internetowej Serwera.

6' Szkołą ubiegającą się o dostęp do Serwera moze Zostać każda szkoła z województwa
łódzkiego, która zaakceptuje postanowienia niniej szego Regulaminu.

]. Szkołą zarejestrowaną w systemie, nazywirną da|ej Uż,ytkownikiem, zostaje szkoła, która
złoŻytapodpisany Regularrlin i wypełniony Formularz Rejestracyjny do Adnlinistrlrtoral.

8. Dostarczenie do Administratora podpisanego na kaidej stronie Regulaminu oraz Fortnularza
Rejestracyjnego jest równoznacZne z Zapoznaniem się z jego treścią oraz zaakceptowaniem
wszystkich j e go postanowi e ń pr zez U zy tkowni ka.

$ 1. Postanowienia ogólne
1. Konta Użytkowników objęte są limitami przestrzeni dyskowej _ konto tworzone w systemie

ma domyś|nie limit wielkości 300MB (trzysta megabajtów)2. W uzasadnionych przypadkach
Administrator może przydzielić, konto o limicie przestrzeni dyskowej większym niŻ
domyślny.

2' Na serwerze jest zainstalowane oprogramowanie chroniące pocztę UŻytkownika przed
spamem oraz wirusami.

3' Dostępne usługi są podane na Stronie Internetowej Serwera.

$2. Uprawnienia i zobowiązania Administratora
l. Administrator jest upoważniony do:

a) usunięcia konta Użytkownika w przypadku stwierdzenia niezgodności danych na
Formularzu Rejestracyjnym ze stanem faktycznym,

Dane kontaktowe poclarre na Stronie Internetowej Serwera
Aktualne clomyślne linlity przestrz,eni dyskowej są Ziltvsze prldane na Strtlnie lnternetclll'ej Serwcra
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b) usunięcia konta wraz Z cal'ą zawartością wszystkich katalogów Użytkownika jeżeli jego
konto uzywane jest do celów niezgodnych z polskim prawem lub narusza postanowienia
niniej szego Regulaminu,
c) usunięcia konta w przypadku gdy Uzytkownik działa na szkodę innych użytkowników
i catego Serwera.
d) ujawnienia zawartości katalogów Uzytkownika w sytuacjach określonych polskim
prawem.

f . Administrator jest zobowiązany do:
a) stałego nadzorowania stanu technicznego Serwera,
b) zarz4dzani a kontam i Użytkowników,
c) informowania poprzez Stronę Internetową Serwera lub drogą mailową o wynikłych
awariach Sprzętowych bądŹ Systemowych, czasowym odtączeniu dostępu do pewnych usług
Serwera oraz w sytuacji konieczności wymiany Sprzętu |rrb modyfikacji Serwera.

t .
$3. Zasady korzystania z konta przez Użytkownika

Użytkownik jest zobowiązany do:
a) stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu oraz innych dokumentów
ogłaszanychprzez Adrninistratoraza pośrednictwem Strony Internetowej Serwera.
b) korzystania z konta zgodnie z obowi4zującymi na terytorium Polski przepisami prawa,
normami społecznymi i zasadami netykiety (etykiety uzytkownika Internetu) oraz
postanowieniami niniejszego Regulaminu,
c) przechowywania na koncie i przesyłania z wykorzystaniem Serwera tylko materiałów
zqodnych z prawem,
Uzytkownikowi zabrania się w szczególności:
a) podejmowania działań maj4cych na celu utrudnianie innym Użytkownikom korzystania
z zasobów Serwera,
b) uruchamiania, przechowywania na koncie oprogramowania mogącego służyć do złamania
systemu Serwera,
c)obciążania nadmiernte ł'ącza Serwera lub samego Serwera,
d) wykorzystywania Konta do masowego rozsyłania poczty tzw. Spamu,
e) przechowywania na przestrzeni dyskowej Serwera, przypisanej dla konta Użytkownika,
jakichko|wiek materiałów chronionych prawami autorskimi (z wyjątkiem takich do których
Uzytkownik posiada zgodę autora),
f) uruchamiania oprogramowania wymiany czy udostępniania pl ików (w szczegó|ności typu
Peer-To-Peer oraz Peer-To-Mai l),
g) uruchamiania tzw. botów IRC,
h) wykorzystywania konta do wszelkich prób ataków na inne komputery zarówno w sieci
lokalnej jak równiez w sieci lnternet,
i) wykorzystywania konta do celów komercyjnych'

2.
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j) urnieszczania na Serwerze treści o charakterze pornograficznylll. erotycznym bądŹ innych
Sprzecznych z obowiązującym prawem.
Uzytkownik ma prawo do:
a) r'ezygnacji z korzystania z Serwera poprzez powiadomienie Administratora drogil
nrailową,
b) ubie-eania się, w uzasadnionyclr przypadkach, o zwiększenie przyznane-qo linlitu
przestrzeni dyskowej.

$4. Konsekwencje wynikające ze złamania Regulaminu
W przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika warunków korzystania z Serwera
(określonych niniejszym Regulaminem), kclnto Użytkownika będzie natyclrmiast usunięte
z systemu.
W uzasadnionych przypadkach dane Użytkownika, tj' zawartość katalogów na koncie
Uzytkownika orirz Ęestr zdarzeń Serr,vera (tzw. log Serwerir) Zostaną przekazane przez
Administratora właściwym organom ści gania.
Adrninistrator nie ponosi odpowiedzialności Za utratę przetrzymywanych danych przęZ
Uzytkownika Serwera, aw szczególności gdy rna miejsce awaria twarde.eo dysku czy teŻ
działanie osób trzecich.

$5. Postanowienia końcowe
Zastrzega się prawo do wprowadzania zllrian w niniejszyrl Regulaminie. Zmiany takie
Zostaną podane do publicznej wiadoniości za pośrednictwem Strony Internetowej Ser.wera.
Adniinistrator nie odpowiada za rnateriały z-9romadzone i prrblikowane na kontach
Użytkownika.
Administrator nie odpowiada Za Spam wysytany z kont Użytkowników.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szybkość transmisji danych (przepustowość
ł4cza).
Administrator nie nroże wykorzystywać Serwera do celów koniercyjnych oraz odsprzedawać
kont osobom trzecim.

-).
/1

5.

oświadczam, ie Zapoznatem się z Regular'ninem i akceptuję jego postanowienia.

rnicjscowość, data picczątka i nl ien nit d'yrcktora szkoły/placóit, ki

Strona 3 z 3
czytelny podpis Dyrektora


