Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2014 z 01.02.2014 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Hotspotu
w Książnicy Stargardzkiej

Regulamin korzystania z hotspotu
(otwarty punkt dostępu umożliwiającego połączenie z Internetem)

w Książnicy Stargardzkiej
§ 1. Przepisy ogólne
1. Właścicielem bezprzewodowych punktów dostępowych działających w ramach
hotspotu jest Książnica Stargardzka (zwana dalej Książnicą).
2. Dostęp do Internetu realizowany jest z wykorzystaniem infrastruktury Książnicy.
3. Usługa dostępu do Internetu za pośrednictwem Hotspotu jest bezpłatna.
§ 2. Zasady korzystania z hotspotu
1. Prawo do korzystania z hotspotu przysługuje każdemu posiadaczowi ważnej Karty
Czytelnika Książnicy po wcześniejszym uzyskaniu w którymkolwiek z działów
Książnicy loginu i hasła.
2. Do uzyskania loginu i hasła konieczne jest okazanie Karty Czytelnika Książnicy oraz
ważnego dokumentu z danymi osobowymi oraz fotografią.
3. Hotspot działa 24 godziny na dobę. Po każdym zalogowaniu długość sesji korzystania
z hotspotu ograniczona jest do 1 godziny.
4. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu czasowego lub stałego
braku sygnału internetowego wynikającego z wyłączenia lub problemów
technicznych z nadajnikiem hotspot. Książnica nie gwarantuje minimalnej prędkości
połączenia internetowego.
5. Zabrania się wykorzystywania hotspotu do:
1) popełniania czynów niezgodnych z prawem (np.: działań naruszających ustawę
o prawie autorskim, korzystania ze stron zawierających pornografię lub sceny
drastyczne oraz korzystania ze stron propagujących przemoc),
2) przeglądania i rozpowszechniania materiałów o treści obrażającej uczucia innych
(np. o charakterze rasistowskim),
3) masowego rozsyłania materiałów o charakterze reklamowym, wirusów
komputerowych oraz innych programów mogących spowodować uszkodzenie
komputerów innych użytkowników Internetu,
4) próby uzyskania dostępu do wszelkich zasobów sieciowych, do których
użytkownik nie jest uprawniony,
5) próby ominięcia zabezpieczeń stosowanych przy dostępie bezprzewodowym
(tj. zmiana adresu IP nadanego przez serwer DHCP, stosowanie tuneli itp.),
6) uruchamianie serwerów usług na urządzeniach podłączonych do hotspotu,
7) dalsze udostępnianie sygnału poprzez stosowanie repeaterów, routerów itp. bez
pisemnej zgody Książnicy, która zarządza hotspotem.
8) wszelkie inne działania użytkownika, które mogą zostać uznane za potencjalnie
niebezpieczne dla funkcjonowania hotspotu i infrastruktury informatycznej
Książnicy.
6. Ze względów bezpieczeństwa nie jest gwarantowana dostępność wszystkich usług
sieciowych.
7. Do podłączenia urządzenia do sieci bezprzewodowej wymagane jest by było ono
zgodne ze standardem 802.11a lub 802.11g.

8. Pracownicy Książnicy nie prowadzą bezpośredniego wsparcia dla użytkowników
hotspotu w zakresie zakupu i konfiguracji urządzeń, a także nie ponoszą
odpowiedzialności za zgodność urządzeń użytkowników z infrastrukturą hotspotu.
§ 3. Zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z hotspotu
1. Ruch w sieci jest na bieżąco monitorowany i archiwizowany.
2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób w jaki wykorzystuje konto.
3. Użytkownik jest zobowiązany do właściwego zabezpieczenia swojego urządzenia
przed niepowołanym dostępem z zewnątrz. Wskazane jest posiadanie
oprogramowania antywirusowego i oprogramowania typu personal firewall.
4. Użytkownik jest świadomy tego, że ruch odbywający się za pośrednictwem hotspotu
jest niezabezpieczony i może być potencjalnie widoczny dla innych. W związku
z powyższym, przy korzystaniu ze stron i usług zawierających poufne dane
(np. poczta elektroniczna, konta bankowe, konta na portalach aukcyjnych itp.),
wskazane jest wykorzystywanie szyfrowanych protokołów np. https, pop3s, ssmtp.
Książnica nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niezastosowania się do
powyższego wskazania.
§ 4. Postanowienia końcowe
1. Zalogowanie do sieci hotspot jest równoznaczne z akceptacją zasad niniejszego
Regulaminu.
2. Nieznajomość Regulaminu przez użytkownika nie zwalnia go z odpowiedzialności.
3. Użytkownik może zostać czasowo lub na stałe odłączony od dostępu do Internetu za
pośrednictwem hotspotu, jeśli wykryte zostaną działania niezgodne z niniejszym
Regulaminem.
4. Decyzję o odłączeniu użytkownika podejmuje dyżurny administrator sieci Książnicy,
po analizie jego działania w sieci. Od decyzji tej nie przysługuje odwołanie.
5. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony bez uprzedzenia.
6. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 01.02.2014 r.
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