Regulamin Wideokonferencji
Preambuła
Wideokonferencja jest zadaniem realizowanym przez Konsorcjum PIONIER w ramach
umowy Lidera Konsorcjum z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, umowy nr
POIG.02.03.00-00-028/08-00 o dofinansowanie projektu pn. Platforma Obsługi Nauki
PLATON - Etap I: Kontener usług wspólnych realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (Priorytet 2 Infrastruktura sfery B + R,
Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki,
Poddziałanie 2.3.1 Projekty w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki oraz
2.3.3 Projekty w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych).

I.

Wprowadzenie

§1
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady i warunki realizacji
Wideokonferencji w sieci PIONIER w ramach projektu PLATON.
§2
1. Definicje pojęć:
a. Lider – Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe;
b. Partner/rzy Realizujący Wideokonferencję – jedna lub kilka z wymienionych poniżej
instytucji, w których realizowana jest Wideokonferencja. Partnerami tymi są:

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskie Centrum SuperkomputerowoSieciowe,

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy,

Akademia Górniczo-Hutnicza - Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet
AGH w Krakowie,

Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
w Puławach,

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

Politechnika Białostocka,

Politechnika Częstochowska,

Politechnika Gdańska – Centrum Informatyczne TASK,

Politechnika Koszalińska,

Politechnika Łódzka,

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w
Radomiu,

Politechnika Rzeszowska,

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,

Politechnika Śląska w Gliwicach,

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach,
Politechnika Wrocławska - Wrocławskie Centrum Sieciowo–Superkomputerowe,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Uniwersytet Opolski,
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
Uniwersytet Warszawski - Interdyscyplinarne Centrum Modelowania
Matematycznego i Komputerowego,

Uniwersytet Zielonogórski,

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa w Warszawie.
Świadczący – członek Konsorcjum PIONIER udostępniający Wideokonferencję;
Sieć MAN (ang. Metropolitan Area Network )– szerokopasmowa sieć miejska lub
regionalna zarządzana przez członka Konsorcjum PIONIER;
Sieć PIONIER - ogólnopolska szerokopasmowa sieć optyczna stanowiąca bazę dla
badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze informatyki i telekomunikacji,
nauk obliczeniowych, aplikacji oraz usług dla społeczeństwa informacyjnego.
Obecnie łączy 21 ośrodków Miejskich Sieci Komputerowych (sieci MAN)
i 5 Centrów Komputerów Dużej Mocy za pomocą własnych łączy światłowodowych;
Konsorcjum PIONIER – formalne porozumienie zawarte przez 21 Miejskich Sieci
Komputerowych MAN i 5 Centrów Komputerów Dużej Mocy (KDM);
Jednostka – jednostka prowadząca działalność naukową lub edukacyjną, do których
stosują się przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki
(dz. U. Z 2010 r. Nr 96, poz. 615, Art. 2, lit. 9) lub instytucja edukacyjna i oświatowa,
jednostka administracji rządowej i samorządowej, instytucja kulturalna, biblioteka,
jednostka służby zdrowia, instytucja wyższej użyteczności i pożytku publicznego,
mająca zawartą umowę na realizację usług telekomunikacyjnych w sieci MAN, tj.
będąca abonentem sieci MAN;
Korzystający - Jednostka, która zaakceptowała niniejszy Regulamin i podpisała
deklarację korzystania z Wideokonferencji;
Użytkownik – pracownik, student, doktorant Korzystającego lub Świadczącego bądź
osoba realizująca prace zlecone lub zamówione dzieło na rzecz Korzystającego lub
Świadczącego;
Administrator - przedstawiciel Świadczącego uprawniony do zakładania kont
Użytkowników oraz do ich obsługi w ramach realizacji Wideokonferencji;
Przedstawiciel Korzystającego - osoba uprawniona przez Korzystającego do
kontaktów ze Świadczącym;
Siła wyższa - zdarzenie zewnętrzne, które ma charakter nadzwyczajny i któremu nie
można zapobiec (np. katastrofalne działanie przyrody, wojna, rozruchy itp.);
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II.

Dostęp do Wideokonferencji

§3
1. Z Wideokonferencji może korzystać każda Jednostka będąca abonentem sieci PIONIER
oraz złożyła pisemną deklarację korzystania z Wideokonferencji i zaakceptowała niniejszy
Regulamin dostępny u Świadczącego.
2. Wideokonferencja może być wykorzystywana wyłącznie dla wspierania działalności
naukowej, badawczej, edukacyjnej i misyjnej prowadzonej przez Jednostki.

III.

Zakres Wideokonferencji
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§4
1.
Celem systemu Wideokonferencji jest udostępnianie infrastruktury do
przeprowadzania i rejestracji wideokonferencji, które umożliwiają:
a. współpracę instytucji naukowych i akademickich zarówno w kraju jak i za granicą;
b. realizację wspólnych projektów badawczych;
c. dostarczanie nowych narzędzi dla różnych działów nauki;
d. wsparcie inicjatyw naukowych, badawczych, edukacyjnych i misyjnych Jednostek;
e. udostępnienie dodatkowych sposobów komunikacji w sytuacjach kryzysowych.
§5
1. System Wideokonferencji zapewnia możliwość rezerwacji, przeprowadzania
strumieniowania oraz nagrywania wideokonferencji.
2. Wideokonferencja prowadzona jest w oparciu o infrastrukturę serwerową oraz
terminalową zakupioną i uruchomioną w ramach projektu PLATON.
3. Wideokonferencja może być realizowana poprzez inne terminale wideokonferencyjne
zgodne ze standardami systemu wideokonferencyjnego PIONIER.
4. Dokumentacja i instrukcje korzystania z Wideokonferencji dostępne są poprzez portal
systemu wideokonferencyjnego pod adresem https://vc.pionier.net.pl/.
5. Zasoby Wideokonferencji mogą być rezerwowane za pośrednictwem portalu przez
Przedstawicieli Korzystających zarejestrowanych w portalu przez Administratorów.
6. Rezerwacja dla Wideokonferencji za pośrednictwem portalu dotyczy wyłącznie zasobów
serwerów systemu (mostek wideokonferencyjny MCU, gatekeeper, serwer archiwizacji i
strumieniowania) i nie dotyczy urządzeń terminalowych ani pokoi wideokonferencyjnych.

IV.

Zobowiązania i prawa w ramach korzystania z Wideokonferencji
§6

1. Świadczący zobowiązuje się do:
a. zapewnienia efektywnej i bezawaryjnej pracy systemu Wideokonferencji;
b. przydziału i obsługi adresacji urządzeń Korzystających działających w systemie
Wideokonferencji;
c. informowania Korzystających o możliwych ograniczeniach w dostępie do
Wideokonferencji na czas przeprowadzania niezbędnych prac konserwacyjnych;
d. traktowania wszystkich danych osobowych wysyłanych do systemu przez
Użytkowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami
dotyczącymi ochrony prywatności;
e. Poinformowania swoich Użytkowników o niniejszym regulaminie i zobowiązania ich
do jego przestrzegania.
§7
1.

Świadczący ma prawo do:
a. wprowadzania ograniczeń w udostępnianiu Wideokonferencji jeżeli jest to
spowodowane koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji
sprzętu lub też oprogramowania;
b. blokowania Użytkownikowi dostępu do korzystania z Wideokonferencji w
przypadku:
 uzyskania uzasadnionego podejrzenia naruszenia zasad korzystania z
Wideokonferencji,
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 gdy działania Użytkownika stanowią zagrożenie dla działania Wideokonferencji,
 korzystaniu z Wideokonferencji przez niepowołane osoby.
Świadczący będzie mógł przywrócić dostęp do Wideokonferencji po zaprzestaniu
naruszania zasad Regulaminu przez Użytkownika.
c. informowania Korzystającego o naruszeniach dokonywanych przez jego
Użytkowników;
d. uzależnienia udzielenia dostępu do Wideokonferencji dla Korzystającego i jego
Użytkowników od spełnienia określonych warunków sprzętowych i technicznych.
§8
1. Świadczący nie ponosi odpowiedzialności za:
a. przerwy w działaniu systemu spowodowane przyczynami niezależnymi od
Świadczących, takimi jak: awaria sprzętu, błędy oprogramowania, działanie siły
wyższej, działania lub zaniechania osób trzecich;
b. szkody powstałe wskutek działania lub zaniechania Użytkownika lub Korzystającego,
za które są wyłącznie odpowiedzialni;
c. szkody, w tym za utracone korzyści, powstałe u Użytkownika lub osób trzecich w
związku z w/w przerwami lub zakłóceniami w świadczeniu Wideokonferencji;
d. niewykonanie lub nienależyte wykonywanie świadczeń, jeżeli jest to spowodowane
przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców
łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej);
e. treść i charakter treści przesyłanych w ramach Wideokonferencji.
§9
1. Korzystający zobowiązany jest do używania Wideokonferencji w sposób wynikający z
postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności:
a. poinformowania swoich Użytkowników o niniejszym Regulaminie i zobowiązania
ich do jego przestrzegania;
b. wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Świadczącego danych osobowych swoich
Użytkowników zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia
1997r. (Dz. U. nr 133 poz. 883) w celach świadczenia Wideokonferencji;
c. niepodejmowania żadnych działań zakłócających pracę innych Użytkowników, a
także mających na celu uzyskanie nieuprawnionego dostępu, przejęcie kontroli czy
zniszczenie zasobów;
d. wykorzystywania Wideokonferencji wyłącznie do celów związanych z działalnością
naukową, edukacyjną lub misyjną Jednostki;
e. Korzystający z Wideokonferencji potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i
akceptuje wszystkie jego postanowienia.
f. Przedstawiciel Korzystającego zobowiązany jest informować Administratorów o
konieczności likwidacji kont Użytkowników z instytucji Korzystającego oraz na
żądanie Administratorów potwierdzać ich uprawnienia do korzystania z
Wideokonferencji;
§10
Zabroniona jest, w trakcie korzystania z Wideokonferencji, wszelka aktywność
Użytkowników o charakterze bezprawnym, w szczególności:

publikowanie treści, których udostępnianie jest zakazane przez przepisy prawa,

naruszanie praw autorskich i praw pokrewnych oraz dóbr osobistych,

zakłócanie działania Wideokonferencji, jej systemów komputerowych, serwerów
i sieci,
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podejmowanie prób obejścia regulacji lub procedur obowiązujących przy
korzystaniu z Wideokonferencji,
ukrywanie własnej tożsamości poprzez używanie tożsamości administratorów
lub innych użytkowników Wideokonferencji.

;

V.

Wygaśnięcie praw do korzystania z Wideokonferencji

§11
Prawo do korzystania z Wideokonferencji może wygasać w następujących terminach i
przypadkach:
a. jeżeli umowa na realizację usług komunikacyjnych w sieci MAN została podpisana
na czas określony i upłynął okres, na jaki została zawarta;
b. jeżeli Korzystający rezygnuje z korzystania z Wideokonferencji w dowolnym czasie
powiadamiając o tym Świadczącego w formie pisemnej pod rygorem nieważności;
c. natychmiast, gdy stwierdzono działania Użytkownika Korzystającego stanowiące
zagrożenie dla działania Wideokonferencji lub rażące naruszenia powszechnie
obowiązujących przepisów prawa;
d. po pisemnym powiadomieniu, gdy w sposób rażący naruszany jest przez
Użytkownika niniejszy Regulamin.
2.
Regulamin obowiązuje od dnia 18.10.2013r.
1.

VI.

Dane kontaktowe

§12
1. Pytania, uwagi, zgłoszenia usterek należy kierować do Świadczącego Wideokonferencję.
2. Informacje na temat Wideokonferencji znajdują się na portalu vc.pionier.net.pl.
3. Dane kontaktowe Świadczących Wideokonferencję:
a. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskie Centrum Superkomputerowo
Sieciowe
ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań
b. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
ul. Ks. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz
c. Akademia Górniczo-Hutnicza - Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH
ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków
d.
Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
e.
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 1, 20-031 Lublin
f.
Politechnika Białostocka
ul. Wiejska 45a, 15-351 Białystok
g.
Politechnika Częstochowska
ul. Dąbrowskiego 69, 42-200 Częstochowa
h.
Politechnika Gdańska – Centrum Informatyczne TASK
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
i.
Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin
j.
Politechnika Łódzka
ul. Wólczańska 175, 90-924 Łódź
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Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w
Radomiu
ul. Malczewskiego 29, 26-600 Radom
Politechnika Rzeszowska
ul. Wincentego Pola 2, 35-959 Rzeszów
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny - Akademickie Centrum
Informatyki
Al. Piastów 17, 70-310 Szczecin
Politechnika Śląska – Centrum Komputerowe
ul. Akademicka 16, 44-100 Gliwice
Politechnika Świętokrzyska
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Politechnika Wrocławska - Wrocławskie Centrum Sieciowo–Superkomputerowe
ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
Uniwersytet Mikołaja Kopernika - Uczelniane Centrum Informatyczne
ul. Gagarina 11 , 87-100 Toruń
Uniwersytet Opolski
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania Miejską
Siecią Komputerową OLMAN
ul. Heweliusza 8, 10-726 Olsztyn
Uniwersytet Warszawski - Interdyscyplinarne Centrum Modelowania
Matematycznego i Komputerowego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Uniwersytet Zielonogórski - Centrum Komputerowe
ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa w Warszawie
ul. Wąwozowa 18, 02-796 Warszawa

VII.
1.
2.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu, rozstrzygane będą przez sąd
powszechny, właściwy dla siedziby Świadczącego, zaś w przypadku Użytkowników według właściwości przemiennej sądu właściwego dla siedziby Świadczącego albo
sądu właściwego dla Użytkownika.
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