Instrukcja korzystania z aplikacji GEO-INFO i.Narady
I. Podstawowe informacje
1. Aplikacja GEO-INFO i.Narady przeznaczona jest dla Gestorów sieci uzbrojenia terenu oraz
Zespołu prowadzącego narady koordynacyjne i zatwierdzanie projektów. Umożliwia przeglądanie
i opiniowanie złożonych wniosków o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia
terenu poprzez dodawanie stosownych uwag (fraz) .
2. Użytkownik to osoba korzystająca z modułu GEO-INFO i.Narady za pośrednictwem konta
dostępowego, Gestor - przedstawiciel, który korzysta z aplikacji GEO-INFO i.Narady.
3. Aplikacja GEO-INFO i.Narady udostępniona jest za pośrednictwem strony internetowej:
https://inarady.e-osrodek.szczecin.pl
4. Administratorem i udostępniającym aplikację GEO-INFO i.Narady jest Dyrektor Miejskiego
Ośrodka Dokumentacji geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie (ul. Odrowąża 1, 71-420
Szczecin), zwany dalej Administratorem.
5. Instrukcja określa rodzaj i zakres usług świadczonych przez aplikację GEO-INFO i.Narady oraz
warunki świadczenia tych usług.
II. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z aplikacji GEO-INFO i.Narady
1. Dostęp do sieci Internet.
2. Przeglądarka internetowa w najnowszej wersji.
3. Posiadanie przez Użytkownika konta poczty elektronicznej;
III. Zasady korzystania z aplikacji GEO-INFO i.Narady
1. Do korzystania z aplikacji niezbędne jest posiadanie konta dostępowego.
2. Założenie konta dostępowego do aplikacji GEO-INFO i.Narady wymaga złożenia przez
Użytkownika wniosku oraz jego pozytywnej weryfikacji przez Administratora.
3. Użytkownikowi zostanie przydzielony identyfikator i hasło, które należy zmienić po pierwszym
logowaniu.
4. Udzielanie informacji o haśle innym osobom jest zabronione.
5. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z aplikacji w sposób zgodny z jej przeznaczeniem.
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy w działaniu aplikacji powstałe
na skutek zamierzonych przerw w działaniu aplikacji lub działań nieleżących po stronie
Administratora, spowodowanych m.in. przerwą w dostawie energii elektrycznej, nieprawidłowym
działaniem sprzętu sieciowego lub łączy transmisji danych.
7. Poprzez zamierzone przerwy w działaniu aplikacji rozumie się wszelkie działania mające na celu
usunięcie wszelkich wad i usterek w pracy aplikacji, jej konserwację oraz modernizację systemu.
8. W przypadku wystąpienia awarii aplikacji, Użytkownik powinien ten fakt zgłosić na adres poczty
elektronicznej: modgik@um.szczecin.pl
9. Starosta zobowiązuje się udostępnić Użytkownikowi dane osobowe w zakresie niezbędnym do
realizacji przez Użytkownika zadań określonych przez przepisy ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne.
10. Wraz z wpłynięciem wniosku o usunięcie danych użytkownika następuje usunięcie konta
dostępowego do aplikacji GEO-INFO i.Narady.
11. Administrator ma prawo zablokować Użytkownikowi dostęp do aplikacji w przypadku rażącego
naruszenia zasad bezpieczeństwa informacji lub wykorzystania w celu innym niż realizacji
uprawnień Użytkownika wynikających z przepisów prawa.
IV. Opłaty
1. Dostęp do modułu GEO-INFO i.Narady jest nieodpłatny.
V. Sprawy porządkowe
1. Administrator zastrzega możliwość zmiany niniejszej Instrukcji w każdym czasie.

