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Zarzqdzenie Nr 567/21

Bu rmistrza Gmi ny i M iasta Czenrionka-Leszczyny

z dnia 24listopada 2021r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z sieci bezplatnych punkt6w

publicznego dostgpu do lnternetu bezpzewodowego typu HoEpot -
,,Publiczny internet dla kaidego"

Na podstawie art. 30 ust. 1 otazaft.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U. 22021 r. poz. 1372 zp62n. zm.), art. 59 ust. 2

i art. 60 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U.22021 r.

poz. 576), art. 7 ust. 1a ustawy z dnia 7 maila 2010 r. o wspieraniu rozwoju uslug

isieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz. U. 22021 r.poz.777 zp62n.zm.) oraz Uchwaly

Nr )filll/267120 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 4 wrze6nia 2020 r.

w sprawie podjqcia pzez Gminq i Miasto Czerwionka-Leszczyny dzialalnoSci

w zakresie telekomunikacji,

zarzqdzam, co nastgpuje :

sl
Wprowadzi6 Regulamin korzystania z sieci bezplatnych punkt6w publicznego

dostgpu do lnternetu bezprzewodowego typu Hotspot - ,,Publiczny internet dla

ka2dego", stanowiqcy zal4cznik do niniejszego Zazqdzenia.

s2

Regulamin, o kt6rym mowa w $ 1, podlega publikacji w Biuletynie lnformacji

Publicznej Uzqdu Gminy i Miasta Czenrionka-Le szczyny.

s3

Wykonanie Zarzqdzenia powierzam Naczelnikowi Wydzialu Organizacyjnego.

s4

Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

Czerwronka-Leszczyny
Zalqcznik
do Zarzqdzenia Nr 567/21
z dnia 24 listopada 2021 r.

Regulamin

korzystania z sieci bezplatnych punkt6w publicznego dostgpu do

lnternetu bezprzewodowego typu Hotspot

- ,,Publiczny internet dla ka2dego"

1. Niniejszy Regulamin kozystania z sieci bezplatnych punkt6w publicznego

dostgpu do lnternetu bezprzewodowego typu Hotspot- ,,Publiczny internet dla

ka2dego", zwany dalej ,,Regulaminem", okre5la zasady korzystania z dostqpu

do lnternetu za pomocq bezprzewodowej sieci komputerowej (WiFi) - Publiczny

internet dla ka2dego, zwanej dalej "Sieciq", zrealizowanej w ramach projektu

,,Budowa sieci publicznych punkt6w dostqpu do lnternetu w Czenivionce-

Leszczynach" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-

2020, OS Priorytetowa nr 1 ,,Powszechny dostqp do szybkiego internetu",

Dzialanie nr 1 .1 ,,Wyeliminowanie terytorialnych r62nic w mo2liwoSci dostgpu do

szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowoSciach".

2. Sie6 dziala na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w nastqpujqcych

lokalizacjach:

1) w budynkach, w kt6rych dzialalno66 prowadzi Uzqd Gminy i Miasta

Czerwionka-Leszczyny, tj.

a) pzy ul. Parkowej 9 w Czerwionce-Leszczynach,

b) pzy ul. Parkowej 9A w Czerwionce-Leszczynach,

c) przy ul. Aleja Sw. Barbary 6 w Czerwionce-Leszczynach,

d) przy ul. WolnoSci 11 w Czerwionce-Leszczynach,

e) pzy ul. 3 Maja 19 w Czerwionce-Leszczynach,

2) w budynku O6rodka Pomocy Spolecznej w Czerwionce-Leszczynach przy

ul. 3 Maja 368 w Czerwionce-Leszczynach,

3) w budynku Miejskiego O6rodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach przy

ul. Wolno6ci 2 w Czerwionce-Leszczynach,



4) w budynku Biblioteki Publicznej w Czeruionce-Leszczynach pay

ul. 3 Maja 15 w Czenrvionce-Leszczynach,

5) w budynku Zespolu Ekonomiczno-Administracyjnego Szk6l Gminy i Miasta

Czerwio nka-Le szczy ny pzy u licy Wol no6ci 1 1 w Czerwionce-Leszczynach,

6) w budynku Zarzqdu Dr6g i Slu2b Komunalnych w Czerwionce-Leszczynach

przy ulicy Polnej 6 w Czerwionce-Leszczynach.

3. Wa5cicielem i dostawcq Sieci jest Gmina i Miasto Czenrvionka-Leszczyny, zwana

dalej ,,Gminq", kt6ra ponosi oplaty zwiqzane z jej eksploatacjq.

4. Z Sieci mogq korzystac mieszkaicy Gminy oraz turySci pzebywajqcy na jej

terenie.

5. Korzystanie z Sieci jest mo2liwe po uprzednim zaakceptowaniu niniejszego

Regulaminu w portalu autoryzacji.

6. Czas tnivania sesji wynosi 30 minut, po kt6rym nastgpuje jej zerwanie. Dalsze

kozystanie mozliwe jest po ponownym zalogowaniu sie. Za korzystanie z Sieci

Gmina nie bgdzie pobierala oplat od U2ytkownika.

7. Gmina nie gwarantuje:

1) stalej przepustowo6ci lqcza i innych jego parametr6w,

2) ciqglego pokrycia terenu gminy sygnalem radiowym,

3) niepzenrvanego, poprawnego funkcjonowania Sieci,

4) dostgpno6ci wszystkich uslug sieciowych, aplikacyjnych i internetowych.

B. Gmina zaslrzega sobie prawo do:

1) rejestrowania informacji mogqcych poslu2y6 do ustalenia to2samoSci os6b,

kt6re naruszyly ustalenia Regulaminu, prowadzqc to w spos6b nie

naruszajqcy prywatnoSci U2ytkownika,

2) uniemo2liwienia dostgpu U2ytkownikom naruszajqcym postanowienia

Reg u la m i n u or az przekazania zarejestrowa nych inf ormacj i upowa2n ionym

slu2bom.

9. Ka2dy UZytkownik lqczqc sig z Sieciq zobowiqzuje siq:

1) wykorzystywa6 Sie6 do cel6w zgodnych z prawem,

2) nie udostgpniac, nie przesylad ani nie Sciqgai z Sieci 2adnych tre6ci, kt6re sq

niezgodne z prawem lub kt6rych prawa wlasnoSci nie nale2q do U2ytkownika,

3) nie przesyla6, nie udostqpniai i nie pobiera6 z Sieci tre5ci mogqcych naruszy6

czyjekolwiek dobra osobiste lub niezgodnych z og6lnie przyjgtq etykietq,



4) nie wykorzystywad dostqpu do Sieci do cel6w rozpowszechniania nie

zam6wionych przez odbiorc6w tre6ci o charakteze reklamowym czy

jakimkolwiek innym, tzriv. SPAMU,

5) nie rozpowszechniad wirus6w komputerowych lub innych program6w plik6w,

tre6ci mogqcych uszkodziC sprzqt innych U2ytkownik6w Sieci,

6) nie narusza6 zabezpieczefi stosowanych w Sieci.

10. Kategorycznie zabronione jest:

1) usilowanie uzyskania dostgpu do jakichkolwiek zasob6w, do kt6rych

U2ytkownik nie jest uprawniony, pr6by ominigcia zabezpieczeft stosowanych

przy dostgpie bezprzewodowym (tj. zmiana adresu lP, nadanego przez seruer

DHCP, stosowanie tuneli, itp.),

2) udostqpnianie oraz pobieranie z Sieci material6w chronionych prawami

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

faszystowskich i pornograficznych,

3) kozystanie z aplikacji i program6w komputerowych slu2qcych do pobierania

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

4) dalsze rozpowszechnianie, udostgpnianie sygnalu poprzezstosowanie

repeater6w, router6w, anten, kabli itp. urzqdzerl,

5) uruchamianie uslug serwerowych na urzqdzeniach podtqczonych do punkt6w

udostqpniajqcych bezplatne i bezprzewodowq Sie6,

6) wszelkie inne dzialanie U2ytkownika, kt6re moze zosta6 uznane za

niebezpieczne dla funkcjonowania Sieci lub spzeczne z prawem.

11.Gmina nie ponosi odpowiedzialnoSci za p rzep rowa dzone przez U2ytkownika

operacje dokonane za po6rednictwem lnternetu. Nie odpowiada ona r6wnie2 za

dzialania pobranego z Sieci lnternet oprogramowania, ani za ewentualne szkody

spowodowane bezpo6rednio lub poSrednio Wzez to, Ze U2ytkownik za

poSrednictwem Sieci skorzystal z lnternetu. U2ytkownik we wlasnym zakresie

dba o bezpieczehstwo swoich danych.

12. U2ytkownik w pelni odpowiada za podejmowane przez siebie dzialania, ze

szczeg6lnym uwzglednieniem dzialai mogqcych stanowi6 naruszenie przepis6w

prawa, w tym prawa autorskiego.

13. Uzytkownik podlqczajqc siq do Sieci jest zobowiqzany do wtaSciwego

zabezpieczenia swojego spzetu przed niepowolanym dostgpem z zewnqtz,

oraz do posiadania oprogramowania antywirusowego oraz firewall'a.



14. U2ytkownik mo2e zostad bez upzedzenia czasowo lub na stale odlaczony od

Sieci za dzialania niezgodne z prawem, dobrymi obyczajami, zagra2ajqce

bezpieczefistwu Sieci, jak r6wnieZ za nieodpowiednie zabezpieczenie,

skonfigurowanie swojego sprzgtu lub zlamanie jakiegokolwiek zapisu

Regulaminu.

1 5. G m ina zastrzega sob ie prawo bie2qcego mon itorowan ia i archiwizowa nia

wykorzystywanych za poSrednictwem Sieci zasob6w lnternetu oraz

przelwazania i udostgpniania tych danych na zAdanie uprawnionych instytucji,

w tym danych dotyczqcych zestawianych potEczen, konfiguracji sprzgtowej

i programowej wykorzystywanego sprzetu, adres6w MAC kart sieciowych, dane

o lokalizacji telekomunikacyjnego urzqdzenia kohcowego, z kt6rego wykonywane

jest polqczenie iinnych danych przesylanych przez Router lub wzqdzenia

wspolpracujqce do Systemu Hotspot - ,,Publiczny internet dla ka2dego" oraz

dostarczanych pzez zaimplementowane w Systemie mechanizmy i narzqdzia

wlasne oraz firm trzecich i narzqdzia analityczne. W stosunku do danych

osobowych przechowywanych w Systemie Hotspot - ,,Publiczny internet dla

kazdego" stosuje sie przepisy rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego iRady

(UE) 2016/679 zdnia2T kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych

w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46ME.

16. Niezapoznanie sie lub niezrozumienie Regulaminu przez U2ytkownika nie

zwalnia go od odpowiedzialno6ci za jego przestzeganie.

1 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, stosuje siQ

odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

1 8. Wa6ciwym do rozstrzygania spor6w wynikajqcych z korzystania z Sieci przez

Uzytkownika bqdzie wlaSciwy sqd powszechny.

19. Niniejszy Regulamin mo2e zostad zmieniony bez uprzedzenia U2ytkownika.
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