Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt Budowa w Katowicach sieci publicznych punktów dostępu do
elektronicznych usług administracji publicznej współfinansowany przez
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Regulamin korzystania z publicznych punktów dostępu do
Internetu WiFi
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Regulamin stosuje się do punktów dostępu do Internetu WiFi zwanych dalej
publicznymi hot spotami WiFi stanowiących elementy sieci publicznych punktów
dostępu do Internetu na terenie miasta Katowice uruchomionych przez miasto
Katowice w toku realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii
Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2. Publiczne hot spoty WiFi są to urządzenia nadawczo - odbiorcze podłączone do sieci
Internet działające w paśmie 2,4 – 2,483 GHz w standardzie IEEE 802.11
udostępnione społeczności lokalnej w celu umożliwienia ograniczonego w swojej
funkcjonalności dostępu do sieci Internet na rzecz osób przebywających na obszarze
bezpośrednio przylegającym do miejsca zainstalowania hot spotu.
3. Korzystanie z publicznych hot spotów WiFi jest bezpłatne.
4. Dostęp do publicznych hot spotów WiFi jest możliwy 24 godziny na dobę, 7 dni
w tygodniu
5. Korzystanie z publicznych hot spotów WiFi podlega następującym ograniczeniom:
a) przepustowość pojedynczego połączenia od użytkownika końcowego do sieci
Internet jest ograniczona do 512 kbps,
b) maksymalny czas pracy na ustanowionym połączeniu jest ograniczony do
30 min.,
c) protokoły dostępne dla użytkowników korzystających z sieci, to http, https,
pop3, smtp.
6. W celu realizacji ograniczeń wymienionych w pkt. 5, statystyk wykorzystania
publicznych hot spotów WiFi, jak również dla celów wymienionych w § 2 pkt. 6,
administrator sieci gromadzi następujące informacje o użytkownikach logujących się
do sieci za pośrednictwem publicznych hot spotów WiFi:
a) data i godzina zalogowania użytkownika,
b) MAC adres komputera użytkownika,
c) przydzielony użytkownikowi adres IP,
d) data i godzina wylogowania użytkownika.
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Żadne inne informacje dot. konfiguracji komputera użytkownika nie są gromadzone.
7. Informacje wymienione w pkt. 6 przechowywane są przez okres 6 lat.
§ 2. Prawo korzystania
1. Prawo korzystania z publicznych hot spotów WiFi przysługuje każdemu na zasadach
określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Zalogowanie się do publicznego hot spotu WiFi następuje poprzez wybranie SSID
„Zaloguj w Katowicach” i zaakceptowaniu informacji zamieszczonej na stronie
logowania – w tym niniejszego regulaminu.
3. Miasto Katowice nie ponosi odpowiedzialności za utracone dane, niewłaściwie
zapisane twardym dysku komputerów oraz wszelkie szkody wynikłe z niewłaściwej
pracy sprzętu użytkownika publicznego hot spotu WiFi.
4. Publiczne hot spoty WiFi służą w celach przełamania barier w dostępie do informacji
i elektronicznych usług świadczonych przez administrację publiczną i nie mogą być
wykorzystywane do celów komercyjnych.
5. Korzystania z publicznych hot spotów WiFi musi być zgodne z netykietą oraz
z obowiązującym prawem - w szczególności z ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 z poźn. Zm.) i ustawą z 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 z poźn. zm.).
6. Zabrania się wykorzystywania publicznych hot spotów WiFi do celów
rozpowszechniania oprogramowania szkodliwego oraz do nieuprawnionego dostępu
do zasobów sieci i innych komputerów podłączonych do sieci.
7. Odpowiedzialność użytkowników
a) Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody przez niego
spowodowane przy pomocy udostępnionego mu publicznego hot spota WiFi,
b) Administrator sieci może zablokować możliwość logowania się do sieci
publicznych hot spotów WiFi z MAC adresu komputera użytkownika jeśli
uzna, że działania użytkownika są niezgodne z niniejszym regulaminem; od
decyzji administratora sieci o zablokowaniu MAC adresu komputera
użytkownika użytkownikowi przysługuje odwołanie do Prezydenta Miasta
Katowice.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 marca 2015 r.
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