ZARZĄDZENIE REKTORA ZACHODNIOPOMORSKIEJ SZKOŁY BIZNESU W SZCZECINIE
nr 4 / 2020
z dnia 4 kwietnia 2020
w sprawie:

wprowadzenia Regulaminu korzystania z zasobów dydaktycznych w nauczaniu zdalnym
w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie
Regulamin korzystania z zasobów dydaktycznych w nauczaniu zdalnym w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie
1. ZPSB organizuje nauczanie zdalne dla prowadzonych w Uczelni studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz
studiów podyplomowych.
2. Przez pojęcie zasoby dydaktyczne rozumie się:
a. prezentacje, opracowania tekstowe, pliki graficzne, pliki PDF, wzory, formularze, testy, case study,
arkusze kalkulacyjne, kody źródłowe, szablony, pliki audio/video lub inne pliki udostępnione przez
prowadzącego podczas zajęć zdalnych,
b. zajęcia online (wykłady, ćwiczenia, seminaria, itp.) prowadzone w MS TEAMS lub innej platformie,
c. nagrania zajęć online (audio lub video).
3. Zasoby dydaktyczne stanowią utwory w rozumieniu art. 1 Prawa autorskiego i w związku z tym podlegają ochronie
przewidzianej w odnośnej Ustawie (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.
Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm).
4. Wszelkie prawa do zasobów dydaktycznych przysługują podmiotom uprawnionym, w szczególności
prowadzącemu nauczanie zdalne (w tym nauczycielowi akademickiemu)i/ lub Uczelni.
5. Wizerunek i głos prowadzącego, przetwarzane podczas nauczania zdalnego (zajęć online) stanowią jego dobra
osobiste oraz dane osobowe, podlegające ochronie przewidzianej w przepisach prawa, w szczególności w Prawie
autorskim i w Kodeksie cywilnym oraz w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych – RODO
(Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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 rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str.
1, RODO).
6. Jeżeli w procesie zdalnego nauczania (w trakcie zajęć online) przetwarzane są również inne dane osobowe
prowadzącego lub dane osobowe innych osób (osób uczestniczących w zajęciach), dane te podlegają ochronie,
zgodnie z przywołanymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych – RODO.
7. W przypadku chęci wykorzystania urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz w celu utrwalenia przebiegu zajęć
online, Student / słuchacz ma obowiązek uzyskać zezwolenie prowadzącego zajęcia oraz wszystkich uczestników.
8. W przypadku chęci wykorzystania urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz w celu utrwalenia przebiegu zajęć
online, prowadzący ma obowiązek uzyskać zezwolenie wszystkich uczestników.
9. Student/ słuchacz może korzystać z zasobów dydaktycznych wyłącznie do celów pozyskania wiedzy w granicach
dozwolonego użytku wyznaczonych przez Prawo autorskie.
10. Wyklucza wykorzystanie zasobów dydaktycznych do innych niż ww celów, w szczególności do udostępniania innym
osobom / podmiotom, udostępniania za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w tym w Internecie
oraz wykorzystanie w celach komercyjnych.
11. Udostępnianie zasobów dydaktycznych (w tym w szczególności poprzez działanie opisane w pkt. 10 lub poprzez
inne rozpowszechnianie, ich ujawnienie, zwielokrotnianie lub przekazanie podmiotom trzecim) może stanowić
naruszenie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisów wymienionych w pkt. 3-5
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niniejszego Regulaminu. Konsekwencją naruszenia tych przepisów może być m.in. konieczność: 1) zaniechania
naruszeń; 2) usunięcia skutków naruszeń; 3) uiszczenia odszkodowania; 4) zadośćuczynienia; 5) wydania
uzyskanych korzyści.
12. Student ma obowiązek zachować w poufności swoje dane uwierzytelniające (np. hasło, kod, unikalny link)
umożliwiające mu korzystanie z nauczanie zdalne, w tym w szczególności nie powinien udostępniać osobom
trzecim tych danych w celu umożliwienia im korzystania z zasobów dydaktycznych. Student ma obowiązek powziąć
niezbędne środki służące ochronie tych danych oraz służące ochronie zasobów dydaktycznych przed
nieuprawnionym dostępem.
13. Regulamin wchodzi w życie w dniu 5 kwietnia 2020 i dotyczy wszystkich zajęć w ramach nauczania zdalnego w
ZPSB prowadzonych od tego dnia.

Obowiązuje od: 5 kwietnia 2020
Obowiązuje do: odwołania
Uwagi:
Zobowiązuje się dziekanów wszystkich wydziałów do udostępnienia niniejszego zarządzenia wszystkim
prowadzącym i studentom.
Podpis:
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