Załącznik do Zrządzenia nr 14/2015 Dyrektora PBW z dnia 23 grudnia 2015 r.

Regulamin korzystania z bezprzewodowego dostępu do Internetu (WiFi)
w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bielsku-Białej.

1. Usługa dostępu do sieci WiFi jest świadczona bezpłatnie, wyłącznie w strefach Zasięgu.
2. Strefa Zasięgu sieci WiFi obejmuje Wypożyczalnię, Wydział Zbiorów
Audiowizualnych, Czytelnię.
3. Usługa działa w godzinach pracy biblioteki.
4. Dostęp do sieci WiFi możliwy jest wyłącznie po zalogowaniu. Aby się zalogować do
okna logowania należy odebrać hasło u dyżurującego pracownika biblioteki.
5. Biblioteka nie nakłada limitu długości sesji korzystania.
6. Biblioteka nie zagwarantuje minimalnej prędkości połączenia internetowego.
7. Dostęp do Internetu może być wykorzystywany jedynie do celów niekomercyjnych.
8. Pracownicy Biblioteki nie prowadzą bezpośredniego wsparcia dla użytkowników
w zakresie konfiguracji urządzeń.
9. Do podłączenia urządzenia do sieci bezprzewodowej wymagana jest jego zgodność ze
standardem 802.11b/g/n
10. Zabrania się wykorzystywania sieci Wi-Fi Biblioteki do:
 do celów zarobkowych,
 tworzenia, wyszukiwania i prezentowania materiałów zawierających treści
pornograficzne i obrażających uczucia innych osób oraz propagujących
przemoc i ustroje totalitarne,
 masowego rozsyłania materiałów o charakterze reklamowym, wirusów
komputerowych oraz innych programów mogących spowodować uszkodzenie
komputerów,
 zakłócania spokoju innym użytkownikom.
 zakłócania funkcjonowania sieci komputerowej Biblioteki.
11. Ruch w sieci jest na bieżąco monitorowany.
12. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób w jaki wykorzystuje sieć
Wi-Fi, w tym za treść i zawartość przesłanych wiadomości z uwzględnieniem
odpowiedzialności karnej za działania niezgodne z prawem.
13. Urządzenie użytkownika może zostać czasowo lub na stałe odłączony do dostępu do
Internetu (zbanowany) jeśli wykryte zostaną działania niezgodne z niniejszym
regulaminem.
14. Decyzję o odłączeniu użytkowania (zbanowaniu) podejmuje administrator sieci, po
analizie jego działania w sieci. Od decyzji nie przysługuje odwołanie.
15. Użytkownik jest zobowiązany do właściwego zabezpieczenia swojego urządzenia przed
niepowołanym dostępem z zewnątrz. Wskazane jest posiadanie oprogramowania
antywirusowego i oprogramowania typu personal firewall.
16. Użytkownik jest świadom tego, że ruch odbywający się za pośrednictwem WiFi jest
niebezpieczny i może być potencjalnie „podsłuchiwany” przez innych. W związku
z powyższym przy korzystaniu ze stron i usług zawierających poufne dane (np. poczta
elektroniczna, konta bankowe, konta na portalach aukcyjnych) wskazane jest
wykorzystywanie szyfrowanych protokołów np. https, pop3s, ssmtp. Biblioteka nie
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ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niezastosowania się do powyższego
wskazania.
17. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu czasowego lub stałego braku
sygnału internetowego wynikającego z wyłączenia lub problemów technicznych
z nadajnikiem.
18. Zalogowanie do sieci jest równoznaczne z akceptacją zasad niniejszego Regulaminu.
19. Nieznajomość Regulaminu przez użytkownika nie zwalnia go z odpowiedzialności.
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