Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 33/2021 z dnia 21.04.2021

REGULAMIN KORZYSTANIA Z REPOZYTORIUM MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH NA
PLATFORMIE EDUKACYJNEJ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU
Przepisy ogólne
§1
1. Regulamin określa zasady gromadzenia, deponowania, udostępniania oraz bezpieczeństwa
materiałów zamieszczanych w Repozytorium materiałów dydaktycznych na platformie
edukacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (dalej Repozytorium UMB).
2. Korzystanie z Repozytorium UMB wymaga przestrzeganie zapisów niniejszego Regulaminu.
3. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
a. Uniwersytet – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (UMB),
b. Regulamin – Regulamin korzystania z Repozytorium materiałów dydaktycznych na
platformie edukacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,
c. Repozytorium UMB – Repozytorium materiałów dydaktycznych na platformie edukacyjnej
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,
d. Deponent – osoba uprawiona do zamieszczania pracy w Repozytorium UMB,
e. Deponowanie – proces zamieszczania pracy w Repozytorium UMB,
f.

Utwory – wszelkie materiały zamieszczone i dostępne w Repozytorium UMB.
§2

1. Repozytorium UMB jest narzędziem w ramach platformy edukacyjnej umożliwiającym
zamieszczanie niepublikowanych materiałów będących wynikiem prac intelektualnych
powstałych na Uniwersytecie, wspomagających działalność dydaktyczną prowadzoną na
Uniwersytecie.
2. W Repozytorium UMB mogą być deponowane i udostępniane materiały opracowane przez
studentów, doktorantów, pracowników Uniwersytetu oraz inne osoby prowadzące zajęcia na
zasadach określonych w § 3.
3. W Repozytorium UMB deponowane są i udostępniane utwory w wersji elektronicznej.
4. Utwory są dostępne tylko dla uwierzytelnionych użytkowników platformy edukacyjnej.
§3
1. Deponentem utworów, o których mowa w § 2 może zostać pracownik, inna osoba prowadząca
zajęcia, doktorant lub student Uniwersytetu, na warunkach określonych w ust. 2.
2. Studenci i doktoranci Uniwersytetu mogą zostać deponentami swoich prac naukowych i innych
materiałów niepublikowanych po uzyskaniu opinii opiekuna, pod kierunkiem którego praca
powstała.
3. Deponowanie utworów w Repozytorium UMB jest dokonywane za pośrednictwem
administratora platformy edukacyjnej - Dział Nowoczesnych Metod i Technik Kształcenia.
4. Administrator platformy edukacyjnej przed udostępnieniem zatwierdza poprawność formatu
i metadanych zdeponowanych dokumentów.
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5. Administrator platformy edukacyjnej nie decyduje o zgodności z prawem zamieszczanych
utworów, a jedynie dokonuje oceny, czy zamieszczany materiał spełnia warunki techniczne.

Prawa autorskie
§4
1. Deponent oświadcza, że:
- jest uprawniony do zdeponowania utworu ,
- umieszczenie utworu w Repozytorium UMB nie narusza praw osób trzecich.
2. W przypadku utworów współautorskich Deponent oświadcza, że jest upoważniony do
wykonywania wspólnego prawa autorskiego do całości utworu, a w szczególności do
dysponowania utworem w zakresie umieszczenia utworu w repozytorium instytucjonalnym na
warunkach określonych niniejszym Regulaminem.
3. Deponenci udostępniają w Repozytorium UMB utwory nieodpłatnie, na podstawie otwartych
licencji Creative Commons lub bezterminowej licencji niewyłącznej wg wzoru określonego
Załączniku nr 1 do Regulaminu.
4. Utwory zgromadzone w Repozytorium UMB mogą być wykorzystywane przez użytkowników
zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w szczególności z poszanowaniem praw własności
intelektualnej.
5. Dostęp do metadanych zdeponowanych w Repozytorium UMB utworów, jest otwarty dla
wszystkich zalogowanych na platformie. Metadane zawierają: imię, nazwisko, stopień
naukowy, afiliację (wydział/jednostka) tytuł opracowania, przedmiot lub dziedzina
opracowania.

Dane osobowe i polityka prywatności
§5
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem
Repozytorium UMB jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Kilińskiego 1, 15-089
Białystok.
2. Dane przetwarzane będą do celów prowadzenia Repozytorium UMB wspomagającego
działalność dydaktyczną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a – wyrażonej zgody poprzez wyraźne
działanie jakim jest zamieszczenie materiałów dydaktycznych w Repozytorium.
3. Odbiorcami danych osobowych będzie podmiot dostarczający Uczelni platformę edukacyjną.
W związku z tym, że podmiot może mieć swoje serwery w państwach trzecich, w szczególności
w Stanach Zjednoczonych, dane mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek konieczny deponowania
materiałów w Repozytorium.
5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych, sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, przenoszenia danych, a także żądania ich usunięcia na zasadach określonych
w RODO. W celu skorzystania z praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.
6. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@umb.edu.pl.
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7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres udzielonej nieodpłatnej licencji.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy RODO.
9. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji,
w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

Bezpieczeństwo i odpowiedzialność
§6
1. Uniwersytet nie ponosi odpowiedzialności w przypadku naruszenia, w wyniku zdeponowania
i korzystania z utworu, praw własności intelektualnej. Pełną odpowiedzialność w tym zakresie
ponosi Deponent i odpowiada on za ewentualne naruszenia praw autorskich osób trzecich oraz
zamieszczanie treści mogących naruszać inne normy prawa.
2. Materiały niezgodne z powszechnie obowiązującym prawem lub naruszające niniejszy
Regulamin mogą być usunięte przez administratora platformy edukacyjnej bez zgody autora.
Zapis ten dotyczy m.in. zasobów, w stosunku do których zostało zgłoszone naruszenie praw
własności intelektualnej.
3. Zasób Repozytorium jest przechowywany, bezterminowo, z możliwością rozwiązania umowy,
z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.
4. Materiały zdeponowane w Repozytorium UMB nie podlegają samodzielnemu wycofaniu przez
autorów. Na wniosek autora możliwe jest zaktualizowanie lub usunięcie zdeponowanego
materiału, które jest realizowane za pośrednictwem administratora platformy edukacyjnej.
Signed by /
Rektor
Podpisano przez:
Adam Jacek
Krętowski

prof. dr hab. Adam Krętowski
Date / Data: 202104-22 14:55
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