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Regulamin korzystania
z bezprzewodowego punktu dostępu do Internetu (HotSpot)
na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie
§1
Operatorem bezprzewodowych punktów dostępu do Internetu jest Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie. Usługa jest oparta na infrastrukturze
PWSZ w Gnieźnie.
§2
Dostęp do Internetu nie ma charakteru komercyjnego w związku z tym
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie nie pobiera opłat
za korzystanie z punktów dostępowych.
§3
Dostęp do Internetu uruchamiany jest na wniosek użytkownika. Administrator
sieci przydziela login oraz hasło do konta służącego do korzystania z sieci.
Z usługi może korzystać każdy student, wykładowca oraz pracownik PWSZ
w Gnieźnie.
§4
Do podłączenia urządzenia przenośnego do sieci bezprzewodowej wymagane jest
posiadanie karty radiowej zgodnej ze standardem 802.11b/g. Nazwa wszystkich
punktów HotSpot zaczyna się od PWSZ.
§5
PWSZ w Gnieźnie nie prowadzi wsparcia dla użytkowników sieci w zakresie
zakupu i konfiguracji kart radiowych, jak również nie ponosi odpowiedzialności
za kompatybilność urządzeń użytkownika z infrastrukturą HotSpot.
§6
Ze względów bezpieczeństwa nie jest gwarantowana dostępność do wszystkich
usług sieciowych.
§7
Przepływność dostępna dla użytkowników oraz dzienny limit czasu korzystania
z sieci mogą być ograniczane przez administratora.

§8
PWSZ w Gnieźnie nie ponosi odpowiedzialności za zabezpieczenia urządzenia
przenośnego użytkownika przed niepowołanym dostępem z zewnątrz. Transmisja
radiowa nie jest szyfrowana.
§9
Użytkownicy mają prawo korzystać z zasobów Internetu w celach edukacyjnych
oraz prywatnych. Użytkownik może zostać czasowo lub na stałe odcięty
od dostępu do Internetu za działania niezgodne z prawem, dobrymi obyczajami,
zagrażające bezpieczeństwu sieci itp. W szczególności zabrania się:
a) skanowania portów oraz innej działalności mogącej sygnalizować próby
włamań do systemów;
b) udostępniania oraz pobierania z sieci materiałów chronionych prawami
autorskimi;
c) korzystania z aplikacji P2P;
d) wysyłania spamu;
e) dalszego udostępniania sygnału;
f) uruchamianie serwerów usług na urządzeniach podłączonych do punktów
HotSpot;
g) wykorzystywania dostępu do Internetu do celów komercyjnych;
h) wykorzystywania dostępu do Internetu w celu nawoływania do przemocy,
nietolerancji religijnej bądź rasowej;
i) wykorzystywania dostępu do Internetu do przeglądania i propagowania
materiałów o treści pornograficznej lub innej obscenicznej;
j) wykorzystywania dostępu do Internetu w innych celach niedozwolonych
prawem.
Decyzję o odcięciu użytkownika podejmuje administrator sieci.
§10
Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje
przydzielony dostęp, w tym za treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości,
z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działanie niezgodne z prawem.
Za skutki wynikające z używania konta użytkownika, a powstałe w związku
ze znajomością
przez
osoby
trzecie
hasła
użytkownika,
wyłączną
odpowiedzialność ponosi użytkownik.
§11
PWSZ w Gnieźnie nie odpowiada za szkody jakie może ponieść użytkownik
na skutek korzystania z usługi lub sieci Internet oraz urządzeń do niej
przyłączonych, takich jak:
a) utrata danych lub zniszczenie oprogramowania użytkownika;

b) ujawnienie danych użytkownika;
c) brak dostępu do Internetu a co za tym idzie opóźnienia w otrzymaniu lub
przesłaniu danych spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową
transmisją, opóźnieniami lub przerwami w świadczeniu usługi.
§12
Użytkownicy nie stosujący się do powyższego regulaminu, obowiązujących norm
prawnych, lub prowadzący jakąkolwiek działalność naruszającą dobre imię PWSZ
w Gnieźnie mogą być pozbawieni prawa do korzystania z usługi a ewentualne
naruszenie
obowiązujących
przepisów
prawnych
będzie
skutkować
odpowiedzialnością karną lub cywilną.

