
Regulamin korzystania z us ug sieci  internetowej WI-FI

Postanowienia ogólne

§ 1.
Niniejszy Regulamin okre la zasady dost pu do Internetu za pomoc  radiowej  sieci
internetowej WI-FI

§ 2.
Sie  dzia a na terenie uczelni PWSZ w G ogowie.

§ 3.
Sie  internetowa WI-FI  powsta a w celu rozwoju, popularyzacji i zapewnienia ogólnego
dost pu do Internetu na terenie uczelni PWSZ w G ogowie.

§ 4.
cicielem Sieci jest uczelnia PWSZ zwana dalej Operatorem.

§ 5.
Uczelnia  wnosi op aty zwi zane z eksploatacj  tego po czenia.

Przy czenie do Sieci, od czenie, rezygnacja z us ugi

§ 6.
Do Sieci przy czeni mog  by  studenci i  pracownicy  PWSZ obj ci zasi giem Sieci.

§ 7.
Decyzj  o przy czeniu do Sieci podejmuje Administrator Sieci i ma ona charakter
uznaniowy.

§ 8.
ytkownikiem Sieci jest osoba korzystaj ca z komputera pod czonego do Sieci radiowej

WI-FI, która otrzyma a zgod  na przy czenie.
§ 9.

Ka dy U ytkownik zobowi zany jest do podania dok adnych danych adresowych.
W przypadku braku lub informacji niepe nej Operator zastrzega sobie mo liwo  odmowy
pod czenia do Sieci.

§ 10. 1.
Po otrzymaniu zgody Operatora na przy czenie do Sieci, z chwil  podpisania niniejszego
regulaminu U ytkownik wyra a zgod  na przy czenie do Sieci poprzez:

1) wykonanie we w asnym zakresie przy cza abonenckiego tj. monta  i skonfigurowanie
swojego sprz tu i instalacj  oprogramowania do korzystania z Sieci, zapewniaj cego
prawid owe po czenie z Sieci ;

2) eksploatacj  Sieci z wykorzystaniem przy cza poprzez czenie z Sieci  WI-FI.
3)  U ytkownik zostanie powiadomiony przez Operatora o wymaganiach technicznych, jakie
musi spe nia  sprz t, wykorzystany do wykonania przy cza.

§ 11.
Za korzystanie z Sieci Operator nie b dzie pobiera  op at.

§ 12.
ytkownik mo e si  od czy  od Sieci trwale na w asna pro , musi jednak powiadomi  o

tym fakcie Operatora w formie pisemnej.



§ 13.
ytkownik mo e zosta  od czony od Sieci przez Administratora Sieci , je li zak óca lub

uniemo liwia poprawn  prac  Sieci, cza internetowego poprzez wykorzystanie do budowy
przy cza nieodpowiednich urz dze .

Obowi zki i prawa Operatora

§ 14.
Operator zobowi zuje si  umo liwi  pod czenie U ytkownikowi, umo liwiaj c tym samym
korzystanie z Sieci.

§ 15.
W ramach oferowanej us ugi Operator zapewnia:
1) sta y dost p do sieci Internet realizowany z wykorzystaniem  prywatnej przestrzeni

adresowej, za po rednictwem zbudowanej sieci strukturalnej w oparciu o cza
bezprzewodowe pracuj ce w pa mie 2,4 GHz;

2) statyczne  przydzielenie numeru TCP/IP, Maski, Bramy, klucza WEP;
3) zachowanie tajemnicy telekomunikacyjno - informatycznej, nie przekazywanie informacji

o rodzaju i charakterze po cze  U ytkownika osobom trzecim, poza przypadkami
przewidzianymi przepisami prawa;

§ 16.
Operator nie gwarantuje przepustowo ci transmisji do poszczególnych zasobów
internetowych.

§ 17.
Operator nie ponosi odpowiedzialno ci za nie funkcjonowanie Sieci z powodu dzia ania si y
wy szej, decyzji w adz administracyjnych lub innych przyczyn zewn trznych, niezale nych
od Operatora.

Obowi zki i prawa u ytkownika Sieci

§ 18.
Utrzymywanie porz dku i piel gnacja komputera le y po stronie U ytkownika. Operator nie
prowadzi serwisu komputerów U ytkownika oraz urz dze  wykorzystanych do wykonania
przy cza, o którym mowa w § 10 ust.1 pkt 1 tzn. ewentualne konflikty sprz towe
uniemo liwiaj ce poprawn  prac  w Sieci, u ytkownik Sieci zobowi zany jest wykona  we

asnym zakresie.
§ 19.

ytkownik we w asnym zakresie dba o bezpiecze stwo swoich danych. Operator nie ponosi
odpowiedzialno ci za przeprowadzone przez u ytkownika transakcje dokonane za
po rednictwem Internetu. Nie odpowiada równie , za dzia anie pobranego z sieci Internet
oprogramowania, ani za ewentualne szkody spowodowane bezpo rednio b  po rednio
przez to, e u ytkownik za po rednictwem Sieci korzysta  z Internetu.

§ 20.
ytkownik odpowiada za podejmowane przez siebie dzia ania, ze szczególnym

uwzgl dnieniem dzia  mog cych stanowi  naruszenie przepisów prawa, w tym prawa
autorskiego. W szczególno ci z konsekwencjami musz  liczy  si  osoby pobieraj ce
i udost pniaj ce w Sieci nielegalne pliki muzyczne, video i oprogramowanie.

§ 21.



ytkownik zobowi zuje si  do przestrzegania zasad korzystania z Sieci.
W szczególno ci nie pod czania do Sieci urz dze  niesprawnych, le skonfigurowanych,

 nie przeznaczonych do pracy w Sieci.
§ 22.

ytkownik dba o swoje przy cze i swój sprz t komputerowy we w asnym zakresie.
§ 23.

ytkownik zobowi zuje si  do:
1) utrzymania w tajemnicy has a dost pu do Sieci, ustawie  TCP/IP oraz nie udost pniania

go osobom trzecim.
2) nie udost pniania cza osobom trzecim.
3) informowania Operatora o wszelkich nieprawid owo ciach w funkcjonowaniu Sieci.

§ 24.
ytkownik uprawniony jest do pod czenia do Sieci tylko jednego komputera.

§ 25.
ytkownicy b  powiadamiani o wszelkich planowanych d szych ni

3 godziny przerwach w dost pie do Sieci (np. zwi zanych z pracami konserwacyjnymi)
z odpowiednim czasowym wyprzedzeniem.

Karne od czenie od Sieci

§ 27.
Karne od czenie od Sieci nast puje za ra ce naruszenie zasad wspó ytkowania Sieci oraz
naruszenie zasad niniejszego Regulaminu, w szczególno ci za:
1) próby naruszenia prywatno ci innych u ytkowników Sieci poprzez wykorzystanie

nielegalnie zdobytych kodów bezpiecze stwa, hase  i tym podobnych metod;
2) dzia ania na szkod  innych u ytkowników Sieci, takich jak podszywanie si  pod inne

osoby, wysy anie poczty w imieniu innych u ytkowników, próby w amywania si  na
komputery, rozsy anie wirusów itp.;

3) uruchomienia przez u ytkownika serwerów udost pniaj cych zasoby sieciowe takich jak
serwer FTP, serwer WWW, szczególnie programy typu p2p (Kazaa, eMule, Donkey itp.),
czy inne w których osoby trzecie nawi zuj  po czenie z komputerem klienta celem
pobrania z niego plików/danych.

Postanowienia ko cowe

§ 28. 1.
Operator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. O zmianach
postanowie  Regulaminu Operator zobowi zany jest powiadomi   na stronie  internetowej
PWSZ w G ogowie www.pwsz.glogow.pl

§ 29.
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje si  odpowiednie przepisy kodeksu
cywilnego.

§ 30.
ciwym do rozstrzygania sporów wynikaj cych z umowy o przy czeniu

i korzystaniu z Sieci internetowej jest s d powszechny w ciwy miejscowo dla miejsca
zawarcia umowy.

§ 31.

http://www.pwsz.glogow.pl


Abonent wyra a zgod  na przetwarzanie i udost pnianie swych danych osobowych
operatorowi (zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), w celach, wiadczenia us ug.


