REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ GMINY SULKÓW

1. Niniejszy regulamin dotyczy funkcjonowania strony internetowej Gminy Sulików.
2. Celem serwisu jest publikowanie aktualnych informacji dotyczących w głównej mierze Gminy
Sulików.
3. Dostęp do portalu www.sulikow.pl posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet.
4. Za prowadzenie strony internetowej odpowiada Sekretarz Gminy. Funkcję administratora serwisu
pełnią pracownicy na stanowisku ds. promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi i ds.
administracyjno-informatycznych.
5. Za sprawy związane z funkcjonowaniem serwisu od strony technicznej odpowiada pracownik ds.
administracyjno-informatycznych.
6. Na stronie internetowej zamieszczane są informacje, przekazywane przez pracowników Urzędu
Gminy. Możliwe jest także zamieszczenie informacji pochodzących z zewnątrz (od osób
fizycznych, prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej). Wyboru materiałów do
zamieszczenia na stronie internetowej dokonują administratorzy strony.
7. Obowiązek weryfikacji danych do publikacji spoczywa na osobie przekazującej informacje.
8. Administratorzy strony internetowej nie odpowiadają za konsekwencje wynikające z błędnie
przekazanych danych.
9. Administratorzy zastrzegają sobie prawo skrócenia lub drobnej korekty publikowanych
informacji.
10. Osobom przekazującym informacje do publikacji przysługuje prawo wglądu, korekty lub
wycofania informacji z bazy danych serwisu.
11. Informacje przeznaczone do publikacji należy przekazywać na adres: kontakt@sulikow.pl.
12. Zamieszczanie plików graficznych:
a) jeżeli obrazek ma być widoczny w treści strony, jego wielkość nie może przekraczać szerokości
680 pikseli, administratorzy zastrzegają sobie zmiany rozmiaru większych zdjęć na potrzeby
publikacji na stronie.
b) jeżeli zmiana wielkości albo kompresja powodują zatarcie istotnych szczegółów obrazu, zostanie
on zamieszczony na stronie jako plik do pobrania z informacją o zawartości. Wielkość takiego
pliku nie powinna przekraczać 4 MB.
13. Aby zadać pytanie do Wójta należy wypełnić formularz, który jest dostępny na
stronie www.sulikow.pl .
14. Wysłanie pytania za pośrednictwem formularza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
strony internetowej Gminy Sulików.
15. Pytania winny dotyczyć zakresu działania i zadań Gminy Sulików.
16. W panelu zadawania pytań konieczne jest wypełnienie wszystkich pól zaznaczonych gwiazdką.
17. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą publikowane na stronie internetowej,
pozostałe zaś odsyłane na podany adres email.
18. Treści zamieszczanych w formularzu nie należy traktować jako wniosku o wszczęcie
postępowania administracyjnego w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego.
19. Panel newslettera zawiera aktualności dotyczące Gminy Sulików, otrzymywanie newsletter'a jest
bezpłatne. Newsletter jest wysyłany w momencie ważnych wydarzeń drogą elektroniczną w
postaci listu elektronicznego na zarejestrowany przez użytkownika adres poczty elektronicznej.
20. Zapisanie się do newslettera jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu przez
użytkownika i jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
związanych z obsługą newsletter'a.
21. Gmina Sulików nie będzie udostępniała powierzonych adresów poczty elektronicznej osobom
trzecim.
22. Użytkownik wyraża zgodę na publikację treści pytania na stronie internetowej Gminy Sulików
oraz zgodę na publikację imienia i nazwiska na stronie internetowej Gminy Sulików wraz z
przekazaną do publikacji informacją.
23. Użytkownik korzystając z serwisu zgadza się na przechowywanie wszystkich informacji i pytań
przez siebie napisanych w bazie danych serwisu.
24. Regulamin zostaje przekazany Wydziałom Urzędu Gminy Sulików i jednostkom organizacyjnym,
a także zamieszczony na stronie głównej serwisu internetowego.
25. Regulamin obowiązuje z chwilą opublikowania na stronie www.sulikow.pl.
26. Gmina Sulików zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
27. Zmiany wchodzą w życie w trybie przewidzianym dla wejścia w życie Regulaminu.

*

Wzór oświadczenia:

Imię ………………………

Nazwisko ……………………..

Adres ………………………………………………………………………………

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie ……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
przez Wójta Gminy Sulików (Urząd Gminy Sulików, ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików) jako
Administratora Danych Osobowych oraz w celu ich publikacji na stronie internetowej Gminy Sulików oraz
w celu .…………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o prawie dostępu do treści swoich danych i ich
poprawienia.

Miejscowość/data

.......................................................
/czytelny podpis/

