Załącznik do zarządzenia nr 95 Rektora UŚ z dnia 9 lipca 2013 r.

REGULAMIN DZIENNIKA „WIĘC JESTEM STUDENCKI SERWIS ROZWOJU”

§ 1 Definicje
1. Serwis – „Więc Jestem Studencki Serwis Rozwoju” dostępny pod adresem
www.wiecjestem.us.edu.pl, działający i administrowany w ramach Centrum Obsługi
Studenta Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, złożony ze stron i narzędzi
internetowych.
2. Uniwersytet – Uniwersytet Śląski w Katowicach z siedzibą w 40-007 Katowice,
ul. Bankowa 12.
3. Regulamin – niniejszy Regulamin.
4. Dział – wydzielona odrębną zakładką część Serwisu, zawierająca powiązane tematycznie
Utwory.
5. Redaktor Naczelny – pracownik odpowiedzialny za funkcjonowanie Serwisu.
6. Redaktor Prowadzący – osoba koordynująca pracę Redakcji, odpowiedzialna
za umieszczanie Utworów w Serwisie.
7. Redaktor – osoba wyznaczona przez Redaktora Naczelnego do zarządzania Działem.
8. Redakcja – grupa Redaktorów.
9. Autor – osoba, która jest Twórcą lub Współtwórcą Utworu.
10. Utwór – treści utworzone przez Autora przesyłane Serwisowi w celu opublikowania.

§ 2 Zasady publikowania na łamach Serwisu
1. Aby rozpocząć proces prowadzący do publikacji Utworu na łamach Serwisu Autor
zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem, oraz powinien:
1) skontaktować się z jednym z Redaktorów; aktualna lista Redaktorów wraz
z
adresami
korespondencyjnymi
znajduje
się
pod
adresem
www.wiecjestem.us.edu.pl /redakcja;
2) zaproponować temat i charakterystykę Utworu, który Autor napisze na potrzeby
publikacji lub wybrać temat z listy tematów zamawianych albo przesłać wcześniej
powstały Utwór w celu uzyskania akceptacji Redaktora;
3) postępować zgodnie z wytycznymi Redakcji lub Redaktora;
4) przesłać Utwór do Serwisu.
2. Wysłanie Utworu przez Autora do Serwisu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
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§3

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

Umieszczając w Serwisie Utwór Autor oświadcza, że jest jego Autorem, ma prawa
do jego publikacji oraz prawo do udzielenia Uniwersytetowi licencji, o której mowa § 5
ust. 2 niniejszego Regulaminu.
Utwór powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem. Utwory
podpisane niestosownymi nazwami nie będą publikowane. Niepodpisanie Utworu
oznacza, że autor wyraża zgodę na podpisanie Utworu jego imieniem i nazwiskiem.
Przesłany Utwór powinien być poprawny językowo oraz stylistycznie, a także spełniać
wymogi
formalne
Serwisu
zamieszczone
na
stronie
internetowej:
http://www.wiecjestem.us.edu.pl/sites/default/files/wytyczne_edytorskie_.pdf, ustalone przez
Redaktora Naczelnego.
Przesłanie Utworu do Serwisu nie rodzi po stronie Serwisu obowiązku jego publikacji.
Treść zamieszczanych Utworów nie może być sprzeczna z normami etycznymi, dobrymi
obyczajami oraz normami prawnymi.
Nie będą publikowane Utwory zawierające treści w szczególności obraźliwe, wulgarne,
rasistowskie, totalitarne, fanatyczne, pornograficzne, oraz promujące przemoc, narkotyki,
nikotynę, alkohol i inne używki zabronione prawem oraz usługi sprzeczne z prawem
i zasadami współżycia społecznego.
Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania korekty oraz zmian w nadesłanych
Utworach.
Redakcja może w dowolnym czasie usunąć opublikowany w Serwisie Utwór, bez
podania przyczyny.

§ 4 Profil autora
1.
2.

3.

4.
5.

Każdemu Autorowi przysługuje prawo utworzenia w Serwisie Profilu Autora.
Autor, aby założyć Profil Autora zobowiązany jest do uzupełnienia oraz przesłania
do Serwisu notki biograficznej o autorze, której wzór zamieszczony został na stronie
internetowej: http://www.wiecjestem.us.edu.pl/do-pobrania.
Przetwarzanie danych osobowych Autora odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz.
926,
z
późn.
zm.)
oraz
Polityką
Bezpieczeństwa
Informacji
w Uniwersytecie Śląskim stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia nr 45 z dnia 22 lipca
2008 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego
Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Uniwersytecie Śląskim” oraz „Instrukcją
Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym do Przetwarzania Danych
Osobowych” ( z późn. zm.).
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w systemie informatycznym.
Autor przesyłając swoje dane osobowe, oświadcza, że są one zgodne z prawdą.
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§ 5 Własność intelektualna
1. Utwory publikowane w Serwisie, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących
w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( j. t. Dz. U. z 2006 r. Nr. 90, poz. 631, z późn.
zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402 z późn.
zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej ( j. t. Dz. U. 2003
r. Nr. 119, poz. 1117, z późn. zm.).
2. Autor przesyłając Utwór do Serwisu udziela Uniwersytetowi nieodpłatnej, niewyłącznej
licencji bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalanie, przechowywanie i zwielokrotnianie utworu dowolną techniką;
2) rozpowszechnianie utworu w jakikolwiek sposób w szczególności poprzez: publiczne
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie utworu
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym.
3. Autor oświadcza, że Utwór objęty licencją, o której mowa ust. 2 jest oryginalny i nie jest
przeróbką oraz nie zawiera zapożyczeń z innego dzieła, które mogłyby spowodować
odpowiedzialność Uniwersytetu wobec osób trzecich, a także nie narusza praw
przysługujących osobom trzecim.
4. Autor oświadcza, iż przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność prawną w związku
z publikowaniem Utworów. W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich
Autor, po zawiadomieniu go przez Serwis, zobowiązany jest na własny koszt
i ryzyko do niezwłocznego wyjaśnienia zasadności roszczeń osób trzecich
oraz do naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych Serwisowi oraz osobom trzecim
w związku z naruszeniem przez Autora praw osób trzecich.
5. Prawa autorskie do Utworów publikowanych w portalu są własnością ich Autorów.
Kopiowanie Utworów wymaga uzyskania zgody Autora. Redakcja Serwisu, nie będąc
właścicielem praw autorskich, nie jest władna udzielić takiej zgody.
6. Cytując fragment Utworu lub powołując się na opinię Autora zawartą w Utworze
zamieszczonym w Serwisie, należy zamieścić nazwisko Autora, tytułu Utworu
i odsyłacza do strony: (http://www.wiecjestem.us.edu.pl/).

§ 6 Postanowienia końcowe
1.
2.

Wyłączną podstawę regulującą zasady publikacji na stronach Serwisu stanowi niniejszy
Regulamin.
Uniwersytet nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z winy
osób trzecich.
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