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R EG U L AM I N  S T R O N Y  IN T ER N ET O WEJ   

S Z KO Ł Y  P O D S T A WO WEJ  N R  4 8   
W G D AŃ S KU  

 
§ 1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Podmiotem publikującym na Stronie jest SP nr 48 w Gdaosku, dalej zwana Szkołą. 

2. Adres korespondencyjny: SP nr 48 ul. Burzyoskiego 10, 80-462 Gdaosk, e-mail: 

zkpignr12@kki.pl 

3. Adres strony: https://sp48gdansk.edupage.org/ 

4. Dyrektor SP nr 48 powołuje Administratora Strony Internetowej Szkoły, zwanego dalej 

Administratorem. Administratorem nie musi byd pracownik szkoły. Dyrektor może posiadad 

uprawnienia administratora. 

5. Administrator odpowiedzialny jest za zamieszczanie materiałów.  

6. Wszelkie materiały na szkolnej stronie www mogą byd zamieszczane wyłącznie przez 

Administratora. 

7. Materiały sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, wzywające do nienawiści 

rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierające treści pornograficzne, faszystowskie, wulgarne, 

propagujące używki lub przemoc, obrażające wszelkie uczucia oraz naruszające prawa innych 

osób a także godzące w dobre imię Szkoły nie będą publikowane. 

8. W sytuacji pojawienia się na Stronie zasobów niezgodnych z niniejszym regulaminem 

użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Administratora lub 

Dyrektora. 

9. Użytkownik korzystający z zasobów zawartych na Stronie respektuje postanowienia 

niniejszego regulaminu. 

10. Użytkownik przestrzega prawa obowiązującego na terytorium RP. 

§ 2 
 KORZYSTANIE Z TREŚCI STRONY 

 
1. Korzystanie ze Strony jest bezpłatne. 

2. Dane zawarte na Stronie są publikowane wyłącznie w celach informacyjnych, 

dydaktycznych i wychowawczych. 

mailto:zkpignr12@kki.pl


SZKOŁA PODSTAWOWA  nr 48 w GDAOSKU – REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ 

 

 

 strona 3 

 

3. Każdy użytkownik zobowiązany jest do korzystania z treści Strony zgodnie z prawem RP oraz 

niniejszym regulaminem. 

4. Wszelkie działania użytkownika zakłócające poprawne funkcjonowanie Strony, pozwalające 

na uzyskanie nieprzysługujących mu praw dostępu podlegają odpowiedzialności  prawnej. 

§ 3  
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 
1. Przetwarzanie danych osobowych w ramach Strony odbywa się zgodnie z zasadami 

określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych oraz w niniejszym regulaminie. 

2. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników służy wyłącznie celom związanym ze 

statutowa działalnością szkoły. 

3. Podstawą prawną upoważniającą do przetwarzania danych osobowych są właściwe przepisy 

prawa oraz Ustawa o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. z późniejszymi zmianami 

(Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883). 

4. Zdjęcia oraz informacje o wynikach konkursów umieszczane na Stronie stanowią 

dokumentację życia szkoły. 

§ 4  
WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

 
1. Szkoła dokłada wszelkich starao w celu zapewnienia odpowiedniej jakości zasobów 

umieszczanych na stronie. 

2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystywania przez użytkowników 

informacji udostępnianych na Stronie. 

3. Szkoła dokłada wszelkich starao, aby zapewnid poprawne funkcjonowanie Strony, nie ponosi 

jednak odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z wadliwego jej działania. 

§ 5 
 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Regulamin może ulec zmianie, o czym użytkownicy będą informowani poprzez wskazanie 

daty ostatniej zmiany regulaminu. 

2. Każde naruszenie niniejszego regulaminu oraz uwagi dotyczące funkcjonowania Strony 

należy niezwłocznie zgłaszad do Administratora. 

 
Przedstawiono na Radzie Pedagogicznej 02.09.2013/uaktualniono 1.12.2017 

 


