Regulamin korzystania z usługi Hotspot
§1
Postanowienia ogólne
1. Urząd Miasta Sieradza (zwany dalej UMSieradz) umożliwia mieszkańcom
oraz gościom znajdującym się na terenie miasta (zwanych dalej
Użytkownikami) bezprzewodowy dostęp do świadczonych przez innych
operatorów usług dostępu do sieci Internet. Usługa jest świadczona
jedynie w lokalizacjach wskazanych w Załączniku Nr 1 do niniejszego
Regulaminu.
2. Dostęp do sieci jest bezpłatny.
3. Dostęp realizowany jest w standardzie IEEE 802.11 b/g. Do podłączenia
urządzenia przenośnego Użytkownika do sieci bezprzewodowej wymagane
jest posiadanie karty radiowej zgodnej ze standardem 802.11 b/g.
Transmisja radiowa nie jest szyfrowana.
4. Z dostępu może korzystać każdy Użytkownik po zaakceptowaniu
postanowień niniejszego Regulaminu przy logowaniu się.
5. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie logowania.
6. Urząd Miasta Sieradza zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w
każdym czasie. Zmieniony Regulamin zostanie umieszczony w lokalizacji
jw. i od tej chwili jest wiążący dla Użytkowników.
§2
Obowiązki Urzędu Miasta Sieradza
1. Urząd Miasta Sieradza zastrzega sobie możliwość przerw w dostępie lub
obniżenia przepustowości łącza - w szczególności ze względu na prace
konserwacyjne lub zdarzenia losowe.
2. Maksymalna przepływność przypadająca na użytkownika jest równa
128kbps dla danych wysyłanych od Użytkownika i 256kbps dla danych
ściąganych przez użytkownika.
3. Dostępne usługi to WWW, programy pocztowe oraz najpopularniejsze
komunikatory.
4. Nawiązaną sesję połączenia system automatycznie rozłączy po upływie 30
minut. Użytkownik jest uprawniony do wielokrotnego nawiązywania sesji
połączenia, jednakże każda sesja zostanie automatycznie rozłączona po
upływie 30 minut.
5. Urząd Miasta Sieradza nie odpowiada za czasowy brak pokrycia radiowego
w wyznaczonych miejscach ani za obniżenie przepustowości łącza.
6. Urząd Miasta Sieradza nie odpowiada za warunki techniczne panujące w
sieci radiowej oraz opóźnienia w sieci które mogą mieć wpływ na
rzeczywisty transfer do i z komputera Użytkownika w Internecie.
§3
Obowiązki Użytkownika
1. Użytkownik korzystający z dostępu na zasadach określonych w niniejszym
Regulaminie zobowiązany jest do:
o przestrzegania przepisów prawa
o nie rozpowszechniania nielegalnych treści
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stosowania wyłącznie urządzeń posiadających odpowiednie
homologacje.
2. Użytkownik zobowiązuje się do nie wykonywania żadnych czynności
mogących wpłynąć niekorzystnie na działanie urządzeń dostępowych lub
urządzeń innych Użytkowników lub naruszających prawa osób trzecich. W
szczególności zabronione są:
o powodowanie zjawiska przeciążenia sieci i usług
o wszelka transmisja danych zawierających szkodliwy kod
o transmisja pakietów IP z fałszywym adresem nadawcy
o próby nielegalnego wejścia do zasobów systemów informatycznych
będących w posiadaniu innych użytkowników sieci Internet
o wysyłanie spamu (mass mailing), wirusów komputerowych lub
innego oprogramowania, które może uszkodzić sprzęt i
oprogramowanie
o próby ominięcia zabezpieczeń stosowanych przy dostępie
bezprzewodowym (tj. zmiana adresu IP, stosowanie tuneli i in.)
o udostępnianie oraz pobieranie z sieci materiałów chronionych
prawami autorskimi (oprogramowanie, filmy, muzyka itp.) oraz
treści pornograficznych
o korzystanie z aplikacji p2p, dalsze udostępnianie usługi
uruchamianie serwerów usług na urządzeniach korzystających z
dostępu
o udostępnianie lub rozpowszechnianie informacji i innych materiałów,
jakie mogą naruszyć dobra osobiste osób trzecich
o wszelkie inne działania Użytkownika, które mogą zostać uznane za
potencjalnie niebezpieczne.
3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki
wykorzystuje dostęp, w tym za treści i inną zawartość przesyłanych
wiadomości, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działanie
niezgodne z prawem.
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§4
Odpowiedzialność Urzędu Miasta Sieradza i Użytkownika
1. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień zawartych w
niniejszym
Regulaminie
UMSieradz
zastrzega
sobie
prawo
do
natychmiastowego zablokowania dostępu lub wyłączenia możliwości
dostępu w przyszłości.
2. UMSieradz nie odpowiada za dane gromadzone lub przekazywane przez
Użytkownika przy pomocy usług świadczonych w ramach dostępu.
3. UMSieradz nie odpowiada za żadne szkody, jakie może ponieść Użytkownik
w związku z korzystaniem z dostępu, a w szczególności za:
o utratę danych lub zniszczenie oprogramowania Użytkownika
o ujawnienie danych Użytkownika
o opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych spowodowane
brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub
przerwami w dostępie - bez względu na przyczynę wskazanych
wyżej wydarzeń.
4. UMSieradz nie odpowiada za żadne szkody powstałe z przyczyn leżących
po stronie Użytkownika, w tym także będące wynikiem okoliczności, za
które Użytkownik ponosi odpowiedzialność.
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5. Użytkownik jest zobowiązany do właściwego zabezpieczenia swojego
komputera przed niepowołanym dostępem z zewnątrz oraz do posiadania
oprogramowania
antywirusowego.
Użytkownik
ponosi
wyłączną
odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje dostęp - w szczególności
za formę, treść i inną zawartość przesyłanych wiadomości, z
uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działanie niezgodne z
prawem.
6. UMSieradz zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w zakresie
możliwości korzystania z dostępu wynikających z ochrony poprawnej pracy
sieci, a w szczególności ograniczeń dotyczących dostępu do
poszczególnych
usług
internetowych
lub
maksymalnej
ilości
transmitowanych danych.
Załączniki
Załącznik nr 1:
Lokalizacja 1 - Park na osiedlu Klonowe (Skate Park)
Lokalizacja 2 - Park Wł. Broniewskiego
Lokalizacja 3 - Plac Wojewódzki
Lokalizacja 4 - Rynek
Lokalizacja 5 - Park Staromiejski oraz Plaża
Lokalizacja 7 - MOSIR
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