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Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia*).. crer*ca2021 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z sieci bezplatnych
punkt6w publicznego dostgpu do lnternetu bezprzewodowego typu

Hotspot - ,,WiFi4EU"

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ai..33 ust. 3 ustawy zdnia 8 marca 1990 r'

osamorzqdziegminnym(t.j.Dz.U.22020r.poz.713zpo2n.zm.),art 59ust.2iart'
60 ustawyz dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U.22021 r poz'

576), art. 7 ust. 1a ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju uslug i sieci

telekomunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 777 z po2n. zm.) oraz Uchwaly Nr

X1lllt267l21 iiOy n4iejst iej w Czenruionce-Leszczynach z dnia 4 wrzeSnia 2020 r.

w sprawie podjqiia pizez Gminq i Miasto Czerwionka-Leszczyny dzialalno6ci

w zakresie telekomunikacji,

zatzqdzam, co nastgP uj e :

1.

2.

sl

Wprowadzam regulamin korzystania z sieci typu Hotspot -,,WiFi4EU" - darmowego

bezprzewodowego dostqpu do lnternetu w Gminie i Miescie czerwionka-

Leszczyny, stanowiqcy zalqcznlk do niniejszego zarzqdzenia.
Ninieisiy- regulamin zostanie opublikowany w Biuletynie lnformacji Publicznej

Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s2

Wykona n ie Zarzqdzenia powierzam Gl6wnemu Specjal i6cie d s. Dostqpno6ci'

s3

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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Regulamin korzystania z sieci bezplatnych punkt6w publicznego dostqpu do

lnternetu bezprzewodowego typu Hotspot - ,,WiFi4EU"

7.

Niniejszy regulamin, zwany dalej ,,Regulaminem", okreSla zasady korzystania

z dostqpu do lnternetu za pomocq bezprzewodowej sieci (WiFi), zwanej dalej

,,Sieciq", w ramach projektu WiFi4EU w Gminie i MieScie Czenrvionka-Leszczyny.

U2ytkownik logujqc sig do Sieci wyra2a jednoczeSnie zgodq na przestrzeganie

Regulaminu. W przypadku braku akceptacji niniejszego Regulaminu, U2ytkownik

powinien natychmiast odl4czye sig od Sieci.

Sie6 dziala na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Lokalizacja

punkt6w dostqpu:

't) Czerwionka - Targowisko,

2) Czerwionka - Orlik,

3) Leszczyny - Zameczek,

4) Czerwionka - Mtytiska (plac zabaw),

5) Dgbieisko - Rynek.

WaScicielem i dostawcq Sieci jest Gmina i Miasto Czenrvionka-Leszczyny, kt6ra

ponosi oplaty zwiqzane z jej eksploatacjq. Adres siedziby dostawcy: Gmina

i M iasto Czerwion ka-Le szczy ny, u l. Parkowa 9, 44 -230 Cze rwio n ka-Le szczy ny .

Za korzystanie z Sieci Gmina i Miasto Czenruionka-Leszczyny nie pobiera oplat

od U2ytkownika. Dostep do Sieci jest udostqpniany na czas 45 minut, po kt6rym

nastgpuje zerwanie sesji. Aby w dalszym ciqgu korzysta6 z zasob6w Sieci

lnternet konieczne jest ponowne zalogowanie siq.

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny nie gwarantuje:

1 ) stalej przepustowo5ci lqcza i innych jego parametr6w,

2\ nieprzervv aneg o, pop rawnego f u n kcjon owan ia S ieci,

3) dostgpno6ci wszystkich ustug sieciowych, aplikacyjnych i internetowych.

Gmina i Miasto czerwionka-Leszczyny zastzega sobie prawo do rejestrowania

informacji mogqcych poslu2yd do ustalenia to2samo6ci os6b' kt6re naruszyly



8.

9.

ustalenia Regulaminu, gwarantujqc realizaqq tej procedury w spos6b nie

naruszajqcy prywatnoSci Uzytkownika.

Gmina iMiasto Czenvionka-Leszczyny zasttzega sobie prawo do

uniemozliwienia dostqpu Uzytkownikom naruszajqcym postanowienia

Regulaminu oraz pzekazania zarejestrowanych informacji uprawnionym

organom i sluzbom.

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny zobowiqzuje sig do zachowania tajemnicy

telekomunikacyjno-informatycznej, tj nie przekazywanie informacji o rodzaju

i charakterze polqczeri U2ytkownika osobom trzecim, poza przypadkami

przewidzianymi przepisami prawa, na p62niejszym etapie na szczeblu UE

(w ramach realizacji ll fazy programu) opracowane zostanie rozwiqzanie na

potrzeby bezpiecznego uwierzytelniania i monitorowania, ktore bqdzie moglo

ewoluowaC w stronQ sfederowanej architektury (systemu skladajqcego sig z co

najmniej dw6ch niezale2nych, r6znych system6w otaz odpowiedniego

mechanizmu konsolidujqcego wszystkie ich komponenty).

10. Kazdy U2ytkownik lqczqc sig z Sieciq zobowiqzuje sig:

1) wykorzystywa6 Siec do cel6w zgodnych z prawem,

2) nie udostqpniac, nie przesyla6 ani nie Sciqgad z Sieci 2adnych tre6ci, kt6re

sq niezgodne z prawem lub kt6rych prawa wlasno6ci nie nalezq do

U2ytkownika,

3) nie przesylaC, nie udostqpniad i nie Sciqgac z Sieci tre5ci mogqcych

naruszy6 czyjekolwiek dobra osobiste lub niezgodnych z og6lnie przyjqtq

netykietq (zbiorem zasad dotyczqcych dobrego zachowania w lnternecie),

4) nie wykorzystywa6 dostQpu do Sieci do cel6w rozpowszechniania nie

zam6wionych przez odbiorc6w tre6ci o charakterze reklamowym czy

jakimkolwiek innym, tzw. SPAMU,

5) nie rozpowszechniad wirus6w komputerowych lub innych program6w

plik6w, tre5ci mogqcych uszkodzii sprzgt innych Uzytkownik6w Sieci,

6) nie naruszae zabezpieczeri stosowanych w Sieci

1 1. Kategorycznie zabronione jest:

1) usilowanie uzyskania dostqpu do jakichkolwiek zasob6w, do ktorych

Uzytkownik nie jest uprawniony, proby ominiqcia zabezpieczeh

stosowanych przy dostqpie bezprzewodowym (tj. zmiana adresu lP,

nadanego przez serwer DHCP, stosowanie tuneli itp.)'



2) udostqpnianie oraz pobieranie z Sieci material6w chronionych prawami

autorskimi (oprogramowanie, filmy, muzyka, itp.), treSci rasistowskich,

faszystowskich i pornog raficznych,

3) korzystanie z aplikacji i program6w komputerowych sluzqcych do

pobierania plik6w przez U2ytkownika Sieci np. P2P, P12M, czy Torrent'y,

4) dalsze rozpowszechnianie, udostgpnianie sygnatu poptzez stosowanie

repeater6w, router6w, anten, kabli ilp. urzqdze1,

5) uruchamianie uslug senverowych na urzqdzeniach podleczonych do

punkt6w udostgpniajqcych bezplatnq i bezprzewodowq Sie6,

6) wszelkie inne dzialanie Uzytkownika, kt6re moze zoslae uznane za

niebezpieczne dla funkcjonowania Sieci lub sprzeczne z prawem.

10. Uzytkownik we wlasnym zakresie dba o bezpieczeristwo swoich danych. Gmina

i Miasto Czerwionka-Leszczyny nie ponosi odpowiedzialnoSci za

przeprowadzone przez U2ytkownika operacje dokonane za poSrednictwem

lnternetu. Nie odpowiada ona r6wnie2 za dzialanie pobranego z Sieci lnternet

oprogramowania, ani za ewentualne szkody spowodowane bezpoSrednio lub

po6rednio pzezto,2e U2ytkownik za po6rednictwem Sieci skorzystal z lnternetu.

'1 1 . Uzytkownik w pelni odpowiada za podejmowane przez siebie dzialania, ze

szczeg6lnym uwzglqdnieniem dzialan mogqcych stanowii naruszenie przepis6w

prawa, w tym prawa autorskiego.

'12. Uzytkownik podtqczajqc sig do Sieci jest zobowiqzany do wtaSciwego

zabezpieczenia swojego sprzQtu przed niepowolanym dostgpem z zewnqtrz,

oraz do posiadania oprogramowania antywirusowego oraz firewall'a.

13.2 Sieci mogq korzysta6 mieszkancy iturySci przebywajqcy w Gminie i Mie5cie

Czerwio n ka-Le szczy ny .

14. U2ytkownik mo2e zosta6 bez uprzedzenia czasowo lub na stale odlqczony od

Sieci za dzialania niezgodne z prawem, dobrymi obyczaiami, zayazaiqce

bezpieczeristwu Sieci, jak rownie2 za nieodpowiednie zabezpieczenie,

skonfigurowanie swojego sprzgtu lub ztamanie jakiegokolwiek zapisu

Reg ulaminu.

15. Niniejszy Regulamin mo2e zostad zmieniony bez uprzedzenia.

16. Niezapoznanie sig lub niezrozumienie Regulaminu pzez U2ytkownika nie

zwalnia go od odpowiedzialno6ci za iego przestrzeg a n ie.



17.W sprawach nieuregulowanych Regulaminem siosuje sig odpowiednio przepisy

Kodeksu Cywilnego.

18.Wa5ciwym do rozstrzygania spor6w wynikajqcych z korzystania z Sieci przez

U2ytkownika bqdzie sqd powszechny wla5ciwy ze wzglqdu na lokalizacjq

terytorialnq Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

19. Gmina zastrzega sobie prawo biezAcego monitorowania i archiwizowania

wykorzystywanych za poSrednictwem Sieci zasob6w lnternetu otaz

przetwarzania i udostqpniania tych danych na 2qdanie uprawnionych instytucji,

w tym danych dotyczqcych zestawianych polqczeri, konfiguracji sprzqtowej

i programowej wykorzystywanego sprzqtu, adres6w MAC kart sieciowych' dane

o lokalizacji telekomunikacyjnego urzqdzenia koricowego' z kt6rego wykonywane

jest polqczenie iinnych danych przesylanych ptzez Router lub urzqdzenia

wspolpracujqce do Systemu Hotspot - ,,WiFi4EU" oraz dostarczanych przez

zaimplementowane w Systemie mechanizmy i natzqdzia wlasne oraz firm

trzecich i narzqdzia analityczne. W stosunku do danych osobowych

przechowywanych w Systemie Hotspot - ,,WiFi4EU" stosuje siq przepisy

rozpoz4dzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 20161679 zdnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przefutazaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przephTwu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46ME.
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