Regulamin Platformy Konsultacji SpołecznychUrzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój

I
1. Użyte w regulaminie terminy należy rozumieć następująco:

a) regulamin
– regulamin
portalu
internetowego
www.konsultacje.jastrzebie.pl,
b) portal – platforma konsultacji społecznych Miasta Jastrzębie-Zdrój
www.konsultacje.jastrzebie.pl,
c) interaktywna część portalu – część dotycząca konsultacji społecznych, w
których można wziąć udział za pośrednictwem portalu,
d) administrator – Miasto Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, 44-335
Jastrzębie-Zdrój.
e) użytkownik – każdy osoba korzystająca z portalu.

II
Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu utworzonego ze środków
własnych Miasta Jastrzębie-Zdrój.
Portal został stworzony w celu promowania dialogu społecznego, promowania wśród
mieszkańców miasta możliwości współdecydowania o kształcie miasta poprzez
wyrażenie swojej opinii w temacie konsultowanych zagadnień. Ma on umożliwiać
mieszkańcom wyrażanie swojej opinii w ważnych dla miasta sprawach w łatwy
sposób.

III
1. Korzystanie z portalu możliwe jest po zalogowaniu poprzez facebook.pl lub
poprzez dokonanie rejestracji, dzięki czemu każdy z użytkowników nie
pozostaje anonimowy.
2. Podczas korzystania z portalu zabrania się:
a) zamieszczania treści sprzecznych z polskim i międzynarodowym prawem, które
naruszają dobra innych osób, firm i instytucji, a w szczególności treści uznawanych
powszechnie za wulgarne, obraźliwe, propagujące przemoc, dyskryminujące czy
pornograficzne,
b) nawoływania do wszelkiej nienawiści (m. in. rasowej, wyznaniowej, etnicznej),

c) pisania postów niewiele wnoszących do tematu, składających się z jednego lub
kilku słów, w całości wielkimi literami itp.,
d) umieszczania przez uczestników na łamach portalu wszelkich informacji
reklamowych,
e) używania środków, mechanizmów lub programów przy połączeniu się ze stronami
internetowymi Platformy Konsultacji Społecznych, które mogą powodować problemy
i zakłócenia w funkcjonowaniu stron, używania narzędzi, których efektem pracy
byłoby nadmierne obciążenie zdolności technicznych serwera.
3. Użytkownik wyraża zgodę na przyjęcie regulaminu.

IV
1. Użytkownik, po zarejetrowaniu/zalogowaniu może wziąć bezpłatnie
w konsultacjach społecznych w interaktywnej części portalu w postaci
wyrażenia własnej opinii lub za pomocą ankiety.
2. W przypadku konsultacji podlegających pod uchwałę UCHWAŁA NR
LVI/706/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie
szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów
prawa miejscowego gminy Jastrzębie Zdrój w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji – sposób konsultacji określony jest
odrębnie i przedstawiony w treści konsultacji.

V
1. Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania.
2. Administrator jest uprawniony do wprowadzania zmian w regulaminie. Wszelkie
zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.

