REGULAMIN GŁOSOWAŃ ELEKTRONICZNYCH
Podlaskiego Związku Szachowego w Białymstoku

1.

Regulamin głosowań elektronicznych określa zasady głosowań elektronicznych (schemat
postępowania).

2.

Funkcjonalna wersja systemu do głosowania elektronicznego (systemu obrotu
dokumentami) dostępna jest z adresu: http://podlzwszach.net/eglosowanie.

3.

Rejestracji użytkownika (tylko i wyłącznie członka Zarządu) dokonuje Prezes za
pośrednictwem formularza wbudowanego w system. Formularz składa się z trzech pól:
imię, nazwisko, adres e-mail.

4.

Zatwierdzenie formularza powoduje wysłanie maila na wskazany adres z automatycznie
wygenerowanym hasłem. Hasło to użytkownik może zmienić już samodzielnie w swoim
profilu.

5.

Prezes Zarządu ma dostęp do listy autoryzowanych użytkowników i w razie potrzeby
może wygaszać lub przyznawać prawa do korzystania z systemu, np. ze względu na
utratę lub uzyskanie mandatu do sprawowania funkcji w Zarządzie.

6.

Zalogowany użytkownik w dowolnym momencie zgłasza wniosek.

7.

Zgłoszony wniosek zostaje automatycznie rozesłany do wszystkich zarejestrowanych w
systemie wliczając w to wnioskodawcę.

8.

Zgłoszony wniosek natychmiast przechodzi w tryb konsultacji, który jest swego rodzaju
chatem (czatem) do wymiany poglądów dotyczącym tego konkretnego wniosku.

9.

Na czas konsultacji wnioskodawca ma możliwość edycji i nanoszenia poprawek do
swojego wniosku.

10. Każdy wnioskodawca ma możliwość dodawania do wniosku załączników. Załączniki nie
podlegają konsultacjom.
11. Od chwili zgłoszenia wniosku 48 godzin poświęca się na konsultacje.
12. Następnie wniosek zostaje przegłosowany. System działania w pełni automatycznie i sam
uruchamia głosowanie.
13. Wraz z rozpoczęciem głosowania wszyscy zostają o tym poinformowani mailowo, a
konsultacje (w tym też możliwość edycji treści wniosku) zostają zakończone.
14. Głosowanie ma charakter jawny.
15. Głosowanie trwa 48 godzin i kończy się automatyczne.
16. Wraz z zakończeniem głosowania, wszyscy zostają o tym poinformowani.

17. Każdy użytkownik ma dostęp do pełnej listy wniosków. Wybór jednego z nich pozwala
sprawdzić np. wyniki głosowania. Jest tam zaprezentowana imienna lista, kto jak
głosował.
18. Cały moduł do e-głosowania jest objęty standardowym systemem zabezpieczeń
dostępnym w pozostałych modułach podlzwszach.net, np. w newsach. Użytkownik ma
ograniczony czas na korzystanie z systemu. Ograniczenie sprowadza się do 30 minut od
momentu zalogowania, potem użytkownik zostaje automatycznie wylogowany. Oznacza
to również możliwość utraty niezapisanych (niewysłanych) danych, jeśli czas ten
zostanie przekroczony.
19. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
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