Właścicielem systemu Hotspotów jest Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Radlinie
Korzystanie z bezpłatnego punktu dostępu do sieci Internet na terenie Zasadniczej
Szkole Zawodowej w Radlinie możliwe jest jedynie po przeczytaniu i zaakceptowaniu
regulaminu.
Każda logująca się osoba automatycznie akceptuje Regulamin i zgadza się z jego
postanowieniami.
Jeśli nie akceptujesz Regulaminu natychmiast się rozłącz.

Regulamin korzystania z bezpłatnych punktów dostępu do
Internetu typu Hotspot na terenie Zasadniczej Szkole
Zawodowej w Radlinie
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usługi dostępu do Internetu
świadczonej za pośrednictwem sieci punktów dostępu do Internetu typu Hotspot.
Usługa polega na udostępnieniu bezprzewodowych, bezpłatnych łącz internetowych
w granicach Zasadniczej Szkole Zawodowej w Radlinie.
2. Właścicielem sieci Hotspot jest Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Radlinie z siedzibą w
Radlinie 44-310 przy ul. Orkana 23.
3. Obsługę oraz łącze internetowe zapewnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Radlinie.
4. Usługa realizowana jest za pośrednictwem urządzeń umożliwiających dostęp do
Internetu drogą bezprzewodową (standard IEEE 802.11b/g) i łączy.
5. Z Usługi może korzystać każda osoba fizyczna lub prawna, a także każda jednostka
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej utworzona zgodnie z przepisami
prawa (zwana dalej: Użytkownikiem), po zalogowaniu się do Hotspot.
6. Regulamin dostępny jest na stronie logowania i obowiązuje każdego Użytkownika.
W przypadku braku akceptacji Regulaminu, Użytkownik powinien natychmiast,
bezwarunkowo zaprzestać korzystania z Hotspot.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 czerwca 2013 roku.

§2
Zobowiązania Właściciela
1. Właściciel dołoży wszelkich starań aby Usługa była realizowana na najwyższym
poziomie. Właściciel zastrzega sobie możliwość przerw w działaniu Hotspot ze
względu na prace konserwacyjne, zdarzenia losowe, względy organizacyjne, lub
według własnego uznania.

2. Każdy Użytkownik otrzymuje pasmo o przepustowości do 300 kb/s.
3. Ze względu na darmowy charakter usługi Właściciel wprowadza następujące
ograniczenia:
 zrywanie sesji po 30 minutach (konieczne ponowne logowanie),
 maksymalny czas 2 godzin dostępu do Internetu w ciągu doby dla jednego
komputera,
 blokadę wybranych stron www,
 blokadę sieci p2p.
4. Właściciel zapewnia ochronę przekazywanych danych wynikającą z technologii
świadczenia danej usługi.
5. Pracownicy Właściciela realizujący Usługę mogą zapoznać się z danymi przesyłanymi
w sieci wyłącznie w zakresie potrzebnym do świadczenia Usługi i zobowiązani są do
przestrzegania tajemnicy służbowej.

§3
Zobowiązania Użytkownika
1. Korzystanie z sieci Hotspot będzie się odbywało na wyłączne ryzyko Użytkownika.
2. Użytkownik korzystając z Usługi obowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa.
Przesyłanie i udostępnianie treści które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem
ochrony własności intelektualnej, której podmiotem nie jest Użytkownik, oraz
rozpowszechnianie nielegalnych treści jest zabronione.
3. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad korzystania z
sieci Internet tzw. Netykiety.
4. Użytkownik zobowiązuje się do stosowania się do zaleceń Właściciela związanych
z eksploatacją Hotspota.
5. Użytkownik zobowiązuje się do nie wykonywania jakichkolwiek czynności mogących
wpłynąć niekorzystnie na działanie Hotspota lub urządzeń innych użytkowników,
w szczególności zabronione jest:
 nieświadome lub świadome i nieuzasadnione powodowanie zjawiska
przeciążenia sieci
i usług np.: natłoku w sieci transmisji danych lub przepełnienia zasobów usług
o wartości dodanej dla transmisji danych, (np. pamięci masowej systemu
poczty elektronicznej), - transmisja z wirusami komputerowymi, transmisja
pakietów IP z fałszywym adresem nadawcy, np. mass mailing oraz inne,
 próby nielegalnego wejścia do zasobów systemów informatycznych będących
w posiadaniu innych użytkowników sieci Internet,
 wysyłanie spamu.
6. Użytkownikowi zabrania się odsprzedawania dostępu do Internetu uzyskanego
w ramach Hotspota.

7. Użytkownikowi nie wolno używać Hotspota, do budowania stałych podsieci. Poprzez
stałą podsieć rozumiane jest udostępnianie Internetu innym komputerom.
8. Użytkownikowi zabrania się używania programów p2p (emule, torrent, dc itp.)
podczas korzystania z Hotspota.
9. W przypadku naruszenia zasad Regulaminu, Właściciel zastrzega sobie prawo do
natychmiastowego zablokowania dostępu do Hotspota danemu Użytkownikowi.

§4
Zastrzeżenia - wyłączenie odpowiedzialności
1. Właściciel jest wyłączony z odpowiedzialności za szkody jakie może ponieść
Użytkownik na skutek korzystania z Usługi Hotspot lub sieci Internet oraz urządzeń
do niej przyłączonych, tj w szczególności:
 utraty danych lub zniszczenia oprogramowania Użytkownika,
 ujawnienia danych Użytkownika,
 braku dostępu do Hotspot, a co za tym idzie opóźnienia w otrzymaniu lub
przesłaniu danych spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową
transmisją, opóźnieniami lub przerwami w świadczeniu Usługi.
2. Właściciel nie jest odpowiedzialny za dane gromadzone lub przekazywane przez
Użytkownika, a co za tym idzie za nieuprawnione użycie oprogramowania lub innych
utworów będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej dostępnych w
Internecie.
3. Właściciel nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek okoliczności powstałe z winy
Użytkownika np. na skutek awarii sprzętu lub oprogramowania Użytkownika albo
nieprzestrzegania postanowień Regulaminu i innych przepisów prawa.
4. Właściciel nie odpowiada za czasowy brak pokrycia radiowego w wyznaczonych
miejscach ani za obniżenie przepustowości łącza.
5. Właściciel nie odpowiada za szkody wyrządzone przez oprogramowanie dostarczone
przez strony trzecie.
6. Właściciel nie odpowiada za warunki techniczne panujące w sieci radiowej oraz
opóźnienia w strefie Internetowej które mogą mieć wpływ na rzeczywisty transfer do i
z komputera Użytkownika w Internecie.
7. Właściciel nie prowadzi pomocy technicznej ani wsparcia dla użytkowników sieci w
szczególności w zakresie zakupu i konfiguracji kart radiowych, jak również nie ponosi
odpowiedzialności za kompatybilność urządzeń użytkownika z infrastrukturą Hotspot.
8. Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w zakresie możliwości
korzystania z Usługi wynikających z ochrony poprawnej pracy sieci. W szczególności
ograniczenia, dotyczące dostępu do poszczególnych usług internetowych oraz
maksymalnej ilości transmitowanych danych.
9. Transmisja radiowa nie jest szyfrowana.
10. Ze względów bezpieczeństwa nie jest gwarantowana dostępność do wszystkich usług
sieciowych.

§5
Opłaty
Użytkownicy korzystają z Hotspot bezpłatnie.

§6
Postanowienia końcowe
Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.
Wydane zmiany Regulaminu są wiążące dla Stron od dnia ich umieszczenia na stronie
Hotspota. Z tego tytułu użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia.

