ZASADY KORZYSTANIA Z ADRESU MAILOWEGO
kultura@um.gorzow.pl
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z adresu mailowego kultura@um.gorzow.pl
którego administratorem jest Wydział Kultury Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
2. Zakres użytkowania adresu kultura@um.gorzow.pl obejmuje gromadzenie i analizę
przez Wydział Kultury opinii dotyczących:
strategii rozwoju kultury oraz innych dokumentów o charakterze strategicznym
w zakresie kultury,
projektów aktów prawa miejscowego w zakresie kultury,
funkcjonowania gorzowskich instytucji kultury, a także organizacji pozarządowych
i innych podmiotów realizujących zadania publiczne z zakresu kultury na podstawie
odrębnych umów z Miastem.
3. Osoba wyrażająca opinię powinna przestrzegać powszechnie przyjętych zasad
etycznych. Wskazana jest dbałość o kulturę języka i poprawność językową.
4. Opinie wyrażane językiem niezgodnym z podstawowymi zasadami norm etycznych,
zawierające wulgaryzmy, treści uznane za naganne moralnie, naruszające godność
jakiejkolwiek osoby bądź sprzeczne z prawem będą usuwane przez administratora
adresu.
5. Opinie, z których jednoznacznie wynika zamiar działania na szkodę jakiejkolwiek osoby
lub podmiotu, nie będą brane pod uwagę.
6. Wydział Kultury zastrzega sobie prawo do wykorzystywania opinii użytkowników adresu
kultura@um.gorzow.pl na potrzeby wewnętrznych analiz i statystyk Wydziału.
7. Wydział Kultury zastrzega sobie prawo do podawania do publicznej wiadomości opinii
wybranych użytkowników, nie modyfikując ani nie manipulując ich przekazem.
8. Wyrażenie opinii poprzez adres kultura@um.gorzow.pl jest równoznaczne z wyrażeniem
zgody na upublicznienie przez Wydział Kultury opinii w całości lub jej fragmentów
z zachowaniem anonimowości autora opinii, chyba że jej autor jednoznacznie wyrazi
chęć ujawnienia swojego imienia i nazwiska.
9. Wydział Kultury zapewnia ochronę danych osobowych użytkowników adresu
kultura@um.gorzow.pl, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych, oraz nie będzie udostępniał adresów mailowych tych użytkowników osobom
trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, którego
dane dotyczą lub na żądanie uprawnionych organów państwa.
10. Wydział Kultury zastrzega sobie prawo do przesyłania użytkownikom adresu projektów
aktów prawnych, projektu strategii rozwoju kultury, miesięcznych kalendarzy wydarzeń
kulturalnych, a także innych materiałów związanych z działalnością kulturalną.

