ZARZĄDZENIE NR 95/2012
BURMISTRZA MIASTA BARTOSZYCE
z dnia 10 sierpnia 2012 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z miejskich publicznych punktów dostępu
do Internetu – Sieć WiFi_B@rtoszyce.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§1
Ustala się Regulamin korzystania z miejskich publicznych punktów dostępu
do Internetu – Sieć WiFi_B@rtoszyce.

§2
Treść

Regulaminu

korzystania

z

miejskich

publicznych

punktów

dostępu

do Internetu – Sieć WiFi_B@rtoszyce stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Bartoszyce
Krzysztof Nałęcz

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Bartoszyce
Nr 95/2012 z dnia 10.08.2012 roku

Regulamin korzystania z miejskich publicznych punktów
dostępu do Internetu – Sieć WiFi_B@rtoszyce
§1
Definicje
1. Sieć WiFi_B@rtoszyce – bezprzewodowa sieć komputerowa w technologii WiFi (802.11)
umożliwiająca dostęp do Internetu w wyznaczonych miejscach Bartoszyc.
2. Operator – Urząd Miasta Bartoszyce z siedzibą przy ul. Boh. Monte Cassino 1 w Bartoszycach.
3. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Sieci WiFi_B@rtoszyce.
4. Terminal – urządzenie za pomocą którego Użytkownik łączy się z Siecią WiFi_B@rtoszyce.
§2
Udostępnienie usługi
1. Operator udostępnia Użytkownikom Sieć WiFi_B@rtoszyce w celu korzystania z sieci
Internet, na poniższych zasadach:
a) usługi Sieci WiFi_B@rtoszyce są świadczone niekomercyjnie i nieodpłatnie,
b) do podłączenia Sieci WiFi_B@rtoszyce wymagane jest posiadanie Terminala
wyposażonego w urządzenie radiowe Wi-Fi zgodne ze standardem 802.11a/g/n,
c) Użytkownik ma dostęp do Sieci WiFi_B@rtoszyce po dokonaniu procedury
uwierzytelnienia.
2. Dostęp do Sieci WiFi_B@rtoszyce jest ograniczony przestrzennie, czasowo oraz pod
względem parametrów technicznych połączenia.
3. Operator zastrzega sobie prawo do:
a) nakładania ograniczeń na czas połączenia, przepływność, limit przesłanych danych
i inne parametry transmisji,
b) ograniczania i blokowania dostępu do wybranych treści i usług w Internecie,
c) rejestrowania i nadzorowania informacji lub danych w celu zapewnienia
bezpieczeństwa lub zarządzania Siecią WiFi_B@rtoszyce.
§3
Zobowiązania, uprawnienia i odpowiedzialność Operatora
1. Operator dołoży wszelkich starań by usługi Sieci WiFi_B@rtoszyce świadczone była
nieprzerwanie.
2. Operator zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sieci WiFi_B@rtoszyce
wynikających z prac konserwacyjnych oraz będących następstwem zdarzeń losowych lub
działania siły wyższej.
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3. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego lub stałego zablokowania dostępu do Sieci
WiFi_B@rtoszyce Użytkownikom, którzy nie przestrzegają Regulaminu.
4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika
wynikające z korzystania z sieci Internet za pośrednictwem Sieci WiFi_B@rtoszyce,
w szczególności za:
a) nieprawidłowe działanie Usługi,
b) ujawnienie danych Użytkownika,
c) dostęp do danych Terminala Użytkownika osobom niepowołanym,
d) brak dostępu Użytkownika do Usługi,
e) działanie oprogramowania dostarczonego przez strony trzecie.
§4
Zobowiązania i uprawnienia Użytkownika
1. Użytkownik korzysta z Sieci WiFi_B@rtoszyce pod warunkiem zapoznania się
i zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Korzystanie z Sieci WiFi_B@rtoszyce odbywa się na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność
Użytkownika.
3. Zabrania się Użytkownikowi wykorzystywać WiFi_B@rtoszyce do wszelkich działań
naruszających obowiązujące prawo, w szczególności:
a. udostępniać oraz pobierać z sieci Internet: materiały chronione prawami autorskimi
(oprogramowanie, filmy, muzyka, itp.), treści pornograficzne, rasistowskie, itp.,
b. przesyłać i udostępniać treści mogące naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste,
c. rozsyłać niezamówione przez odbiorców treści o charakterze reklamowym (tzw.
spam),
d. rozpowszechniać wirusy komputerowe i inne programy mogące uszkodzić
oprogramowanie lub dane innych użytkowników Internetu,
e. uzyskiwać nieuprawniony dostęp do zasobów systemów informatycznych będących
w posiadaniu innych użytkowników Internetu,
f. naruszać zabezpieczenia zastosowane w Sieci WiFi_B@rtoszyce.
4. Użytkownikowi zabrania się wykorzystywać Sieć WiFi_B@rtoszyce do:
a. uruchomienia serwerów usług na Terminalu,
b. celów komercyjnych bez wiedzy i zgody Urzędu,
c. wszelkich innych działań, które mogą zostać uznane za niebezpieczne dla
funkcjonowania Sieci WiFi_B@rtoszyce,
d. udostępniać połączenie do Internetu innym podmiotom poprzez stosowanie
urządzeń teletechnicznych typu: Access Point, Router, itp.,
5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje sieć
WiFi_B@rtoszyce, w tym za treść i zawartość przesyłanych wiadomości z uwzględnieniem
odpowiedzialności karnej za działania niezgodne z prawem.
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§5
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.
2. Aktualna wersja regulaminu opublikowana jest na stronie internetowej wifi.bartoszyce.pl
3. Zmiany parametrów technicznych Sieci WiFi_B@rtoszyce nie powodują zmiany niniejszego
Regulaminu ani nie wymagają ogłoszenia.
4. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.
5. Z tytułu wprowadzonych zmian Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia.
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