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Regulamin korzystania z konta w domenie „student.up.edu.pl” 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

Podstawa prawna:  Zarządzenie 21/2016 z dnia 25.05.2016 w sprawie zmieniające Zarządzenie 

nr 44 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie określenie 

i wdrożenia zasad polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz ochrony danych osobowych 

przetwarzanych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. 

§1 

1. Z konta w domenie „student.up.edu.pl” mogą korzystać studenci, doktoranci i pracownicy 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. 

2. Konta w domenie student.up.ublin.pl nie służą do realizacji zakupów oprogramowania firmy 

Microsoft. 

3. Konta udostępniane studentom Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w domenie 

student.up.lublin.pl przyznawane są na „rok akademicki”. 

§2 

4. Użytkownik konta w domenie student.up.lublin.pl uzyskuje dostęp do aplikacji w ramach 

usługi „Office356” oraz poczty w domenie student.up.edu.pl. 
5. Dostępów realizowany jest w trybie „online”; konto nie umożliwia lokalnej instalacji 

oprogramowania. 
6. Ze względów licencyjnych liczba dostępnych aplikacji w ramach konta w domenie 

„student.up.edu.pl” może ulec zmianie bez powiadomienia. 
7. Dostęp do konta w domenie „student.up.lublin.pl” realizowany jest przy pomocy strony 

internetowej dostępnej pod adresem: http://portal.office.com . 

8. Dostęp do konta w „domenie student.up.edu.pl” wymaga autoryzacji użytkownika. Loginem 

użytkownika jest imie.nazwisko@student.up.edu.pl , zaś hasłem pierwotnym 

UP.numer_albumu. Ze względów bezpieczeństwa hasło należy zmienić po pierwszym 

logowaniu. 

§3 

Użytkownik konta w domenie „student.up.edu.pl” zobowiązuje się do: 

1. Wykorzystywania konta wyłącznie do działań zgodnych z prawem. 

2. Przesyłania i udostępniania treści, które nie naruszają prawa i nie są przedmiotem ochrony 

własności intelektualnej nienależącej do użytkownika. 

3. Nieprzesyłania i nieudostępniania treści mogących naruszyć czyjeś dobra osobiste. 

4. Niewykorzystywania dostępu w celu masowego rozsyłania treści reklamowych. 

5. Nierozpowszechniania wszelkiego rodzaju szkodliwego oprogramowania mogącego 

uszkodzić komputery innych użytkowników. 

§4 

Użytkownik konta w domenie „student.up.edu.pl” naruszający zasady niniejszego regulaminu może 

zostać pozbawiony okresowo lub całkowicie dostępu w szczególności za: 

1. Udostępnienia swojego loginu i hasła osobom trzecim. 

2. Udostępnianie oraz pobieranie z sieci materiałów chronionych prawami autorskimi 

(oprogramowanie, filmy, muzyka itp.) i pornograficznych. 

3. Wszelkie inne działanie użytkownika, które może zostać uznane za potencjalnie 

niebezpieczne dla funkcjonowania sieci. 
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§5 

1. Użytkownik odpowiada za dane przechowywane na koncie w domenie „student.up.edu.pl” 

w tym również za kopię zapasową swoich danych. 

2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane jego działalnością z 

użyciem udostępnionego konta. 

3. Użytkownik odpowiada jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania 

osób trzecich, którym udostępnił hasło i/lub login. 

§6 

1. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do 

konta w „domenie student.up.lublin.pl”. 

2. Corocznie konta w domenie „student.up.lublin.pl” są weryfikowane. Zastrzega się możliwość 

usunięcia konta wraz z danymi użytkownika bez powiadomienia. 

3. Uczelniane Centrum Informatyki, Akademicka 15, Agro II, pokój 308 świadczy pomoc 

w zakresie dostępu do konta w „domenie student.up.edu.pl” 

§7 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie 

obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. 

 


