Zarządzenie nr 1/2012
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach
z dnia 20.01.2012r.
w sprawie treści, obsługi i zamieszczania informacji
w witrynie internetowej AWF Katowice
§1
1. Treści na stronie internetowej Uczelni zamieszczane są przez administratora,
upowaŜnionych redaktorów działów oraz pracowników w ich własnych profilach.
2. Administrator oraz redaktorzy jednostek dbają o aktualność informacji publikowanych
w witrynie AWF Katowice.
3. Administrator witryny nadaje uprawnienia redaktorom poszczególnych działów
na polecenie kierownika jednostki.
4. Witryna internetowa AWF Katowice ma charakter informacyjny, zawiera informacje
niezbędne studentom i pracownikom do realizacji procesu dydaktycznego oraz
aktualności z Ŝycia Uczelni.
5. Aktualności w witrynie AWF Katowice mogą być zamieszczane na następujących
poziomach:
Strona główna – przez administratora, po zaopiniowaniu przez Biuro Rektora
Strony jednostek, (katedr, zakładów, działów) – przez redaktorów jednostek
Indywidualne profile pracowników (komunikaty) – przez pracownika.
6. Wszystkie osoby zamieszczające treści na stronie internetowej Uczelni zobowiązane są
do przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych.
7. Podawane do wiadomości studentów wyniki testów, kolokwiów i innych sprawdzianów
naleŜy opatrzyć numerem albumu zamiast imieniem i nazwiskiem.
8. Wszyscy pracownicy zobligowani są do aktualizacji informacji słuŜbowych we
własnych profilach pracowniczych. Dotyczy to w szczególności:
Stopnia i tytułu naukowego
Pełnionej funkcji.
Danych teleadresowych (pełny adres, nr telefonu, adres mailowy)
Zdjęcia portretowego.
9. Pracownicy, którzy nie chcą upubliczniać swojego wizerunku na stronie internetowej
Uczelni muszą uzyskać zgodę rektora, zwracając się na piśmie z podaniem przyczyny
takiej decyzji. W przypadku uzyskania zgody w miejscu fotografii zostanie
zamieszczona stosowna informacja o odmowie publikacji zdjęcia.
10. Do logowania w serwisie oraz w kontaktach słuŜbowych kaŜdy pracownik zobligowany
jest do korzystania z adresu mailowego identyfikującego jego osobę z Uczelnią (adres
z domeną @awf.katowice.pl).
11. Wszelkie materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne, filmowe oraz ich układ w serwisie
internetowym stanowią prawnie chronioną własność intelektualną. Ich kopiowanie,
dystrybucja, modyfikacja oraz publikacja bez pisemnej zgody są zabronione.
§2
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.
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