REGULAMIN Wi-Fi
Regulamin korzystania z sieci bezprzewodowej
Zespołu Szkół Nr 1 w Bochni
1. Niniejszy Regulamin określa zasady dostępu do Internetu za pomocą radiowej sieci
internetowej zwanej dalej Wi-Fi.
2. Sieć Wi-Fi działa na terenie Zespołu Szkół Nr 1 w Bochni zwanej dalej szkołą.
3. Użytkownikami są uczniowie i pracownicy szkoły, którzy po złożeniu wniosku otrzymują
zgodę na dostęp do Internetu poprzez Wi-Fi oraz indywidualne dane do zalogowania.
4. W ramach korzystania z sieci, użytkownicy uzyskują dostęp do sieci bezprzewodowej,
poprzez który realizowane są połączenia z siecią Internet w celach edukacyjnych.
5. Połączenia i aktywność użytkownika są rejestrowane.
6. Użytkownik nie może innym osobom udostępniać danych do logowania do Wi-Fi.
7. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Wi-Fi i Internetu zgodnie z wymogami prawa,
oraz do niewykorzystywania sieci w celu prowadzenia jakiejkolwiek działalności
komercyjnej czy niezgodnej z prawem, w tym rozpowszechniania nielegalnego
oprogramowania, nagrań audio i wideo czy innych treści chronionych prawem autorskim.
8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za szkody spowodowane
jego działalnością oraz za działania spowodowane poprzez osoby postronne, korzystające
z zasobów sieci przy pomocy jego urządzenia z Wi-Fi i Internetu, również jego danych do
logowania za jego zgodą i wiedzą, jak i bez jego zgody i wiedzy.
9. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie podejmował działań mających na celu
uzyskanie nieupoważnionego dostępu do zasobów sieci lub komputerów, np. podszywanie
się pod innych użytkowników, monitorowanie łącz lub skanowanie portów.
10. Użytkownik zobowiązuje się również, że nie będzie podejmował prób korzystania
z zasobów chronionych, jeżeli nie posiada stosownego zezwolenia.
11. Zabronione są wszelkie próby atakowania sieci lub komputerów i innych urządzeń
sieciowych w szkole, jak i w Internecie (np. poprzez uniemożliwianie działania,
nieautoryzowany dostęp, czy dostęp bez wymaganych pozwoleń itp.).
12. Użytkownik ma obowiązek stosowania się do zaleceń Administratora sieci w sprawach
dotyczących bezpieczeństwa i funkcjonowania komputerów w sieci, a także efektywności
ich eksploatacji w sieci.
13. Administrator sieci nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie systemu
spowodowane przez użytkowników, jak i przyczyny leżące poza jego zasięgiem,
w szczególności przez działanie sił wyższych takich, jak awarie innych systemów i łączy.
14. Administrator sieci zastrzega sobie prawo czasowego wyłączanie Wi-Fi bez
powiadomienia.
15. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe nie z jego winy uszkodzenia
sprzętu pracującego w sieci oraz nieprawidłowe działanie oprogramowania na
komputerach Użytkowników.
16. Użytkownik naruszający zasady regulaminu może zostać pozbawiony okresowo lub
całkowicie dostępu do sieci Wi-Fi.

