Gmina Siewierz / Regulamin korzystania z usługi HotSpot
1. Usługa HotSpot ( zwana dalej "usługą"
"usług ) umożliwia użytkownikom będącym
ędącym w zasięgu
zasi
sieci
bezprzewodowej o nazwie GminaSiewierz_HotSpot ograniczone korzystanie z Internetu.
2. Właścicielem
cicielem i Operatorem bezprzewodowych punktów dostępu
pu do Internetu jest Gmina
Siewierz. Dostępp do Internetu jest realizowany z wykorzystaniem infrastruktury sieci
teleinformatycznej Gminy Siewierz.
3. Korzystanie z usługi HotSpot jest równoznaczne z akceptacją
akc
niniejszego regulaminu.
4. Dostępp do Internetu realizowany jest za pomocą
pomoc infrastruktury bezprzewodowej sieci
teleinformatycznej Gminy Siewierz jest bezpłatny i nie ma charakteru komercyjnego.
5. Ze względów bezpieczeństwa
ństwa nie ma dost
dostępności do wszystkich
ich usług sieciowych.
6. Specyfikacja usługi HotSpot:
− maksymalny
alny transfer łącza: 256 kb/s;
− maksymalny
lny czas jednej sesji: 60 min;
− korzystanie z usługii możliwe
moż
po stworzeniu konta;
− miesięczny
czny limit transferu: 750 MB
7. W celu skorzystania z usługi konieczne
ko
jest stworzenie konta użytkownika
ytkownika przez zarejestrowanie
się użytkownika
ytkownika na stronie: https://hotspot.siewierz.pl/rejestracja i podanie wymaganych danych.
8. Na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłany
wiadomość umożliwiająca
ąca
ca potwierdzenie stworzonego konta. Konta niepotwierdzone bbędą
usuwane po 24 godzinach od utworzenia.
9. Do skorzystania z usługi wymagane jest posiadanie urządzenia
urz dzenia wyposaż
wyposażonego w interfejs
bezprzewodowy Wi-Fi,
Fi, pracujący
pracują w standardzie IEEE 802.11g/n.
10. Wyłączenia
czenia odpowiedzialnoś
odpowiedzialności Operatora
a) Operator nie odpowiada za czasowy brak pokrycia radiowego w wyznaczonych miejscach
ani za obniżenie
enie przepustowo
przepustowości łącza;
b) Operator nie odpowiada za nieuprawnione użycie
u ycie oprogramowania lub innych utworów
będących
cych przedmiotem ochrony własno
własności intelektualnej dostępnych
pnych w Internecie;
c) Operator nie odpowiada za szkody wyrządzone
wyrz dzone przez oprogramowanie dostarczone przez
strony trzecie;
d) Operator nie odpowiada za warunki techniczne panujące
panuj ce w sieci radiowej oraz osiągane
parametry połączenia
ączenia z Internetem;
11. Operator nie prowadzi bezpośredniego
bezpo
wsparcia dla użytkowników
ytkowników sieci w zakresie zakupu
i konfiguracji urządzeń,
ą ń, jak równie
również nie ponosi odpowiedzialności
ści za niekompatybilność
niekompatybilno
urządzeń użytkownika
ytkownika z infrastru
infrastrukturą bezprzewodową sieci teleinformatycznej Gminy Siewierz
12. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia
wył czenia usługi w celu przeprowadzania prac
konserwacyjnych oraz innych sytuacjach w których będzie
b
to konieczne.
13. Działania użytkowników
ytkowników podczas korzystania z usługi ssą monitorowane i archiwizowane przez
okres 12 miesięcy.
14. Użytkownik
ytkownik usługi HotSpot zobowi
zobowiązuje się do:
a) nie wykorzystywania usługi HotSpot do działań niezgodnych
dnych z prawem;
b) nie przesyłania i nie udostępniania
ud
treści, które są niezgodne z prawem lub są
s przedmiotem
ochrony własności
ści intelektualnej nie należącym do użytkownika;
c) nie przesyłania i nie udostępniania
udost
treści mogących naruszyćć czyjekolwiek dobra osobiste,
w tym w szczególności
ści nawołuj
nawołujące do nienawiści;
d) nie wykorzystywania dostępu
dost pu w celu masowego rozsyłania nie zamówionych przez
odbiorców treści
ści o charakterze reklamowym;
e) nie rozpowszechniania złośliwego
zło liwego oprogramowania i innych programów mog
mogących
uszkodzić komputery innych uużytkowników Internetu;

15. Użytkownik może zostać czasowo lub na stałe odłączony od dostępu do usługi za działania
niezgodne z prawem, dobrymi obyczajami, niniejszym regulaminem, zagrażające bezpieczeństwu
sieci itp. W szczególności zabronione jest:
a) usiłowanie uzyskania dostępu do zasobów sieciowych, do których użytkownik nie jest
uprawniony;
b) próby ominięcia zabezpieczeń stosowanych w sieci;
c) udostępnianie oraz pobieranie z sieci materiałów chronionych prawami autorskimi
(oprogramowanie, filmy, muzyka itp.) i pornograficznych;
d) korzystanie z aplikacji P2P;
e) dalsze udostępnianie dostępu do usługi poprzez stosowanie repeaterów, routerów itp.;
f) uruchamianie serwerów usług na urządzeniach podłączonych do usługi;
g) wszelkie inne działanie użytkownika, które może zostać uznane za potencjalnie
niebezpieczne i szkodliwe dla funkcjonowania sieci; Decyzję o odłączeniu użytkownika
podejmuje Operator sieci teleinformatycznej Gmina Siewierz, po analizie jego działania
w sieci.
16. Użytkownik jest zobowiązany do właściwego zabezpieczenia swojego komputera przed
niepowołanym dostępem przy korzystaniu z Internetu. Operator nie ponosi odpowiedzialności
za szkody powstałe w wyniku korzystania z usługi.
17. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, aktualna wersja regulaminu jest dostępna pod
adresem: https://hotspot.siewierz.pl/regulamin
18. Nieznajomość Regulaminu przez użytkownika nie zwalnia go z odpowiedzialności.

