
Regulamin korzystania z publicznych i darmowych punktów dostępowych
hotspot na terenie miasta Legnica.

1. Postanowienia ogólne

 Regulamin usługi  bezprzewodowego dostępu do Internetu,  zwany dalej  "Regulaminem",
określa  zasady  korzystania  z  usługi  dostępu  do  Internetu,  zwanej  dalej  "Usługą",
świadczonej przez Urząd Miasta Legnica

 Z  Usługi  może  korzystać  każda  osoba  fizyczna  lub  prawna,  a  także  każda  jednostka
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej utworzona zgodnie z przepisami prawa,
zwana  dalej  "Użytkownikiem",  po  zaakceptowaniu  niniejszego  regulaminu  podczas
logowania  się do hotspota.

 Usługa jest bezpłatna.

 Dostęp  do  Usługi  jest  możliwy  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  lokalizacji,  w  których
zainstalowano urządzenia umożliwiające bezprzewodowy dostęp do Usługi w technologii
wifi (802.11b/g/n).

 Usługa jest dedykowana do incydentalnego, czasowo i ilościowo ograniczonego dostępu do
Internetu.

 Zabrania się korzystania z usługi w sposób ciągły, w szczególności w lokalach użytkowych
i mieszkalnych. 

 Instrukcja  korzystania  z  usługi  i  zakres  jej  terytorialny,  dostępne  są  na  stronie
www.legnica.eu. 

2. Zobowiązania i zastrzeżenia UM Legnica.

 W ramach realizacji Usługi, Urząd Miasta Legnica dołoży wszelkich starań aby usługa była
realizowana  na  najwyższym  poziomie.  Urząd  Miasta  Legnica  zastrzega  sobie  jednak
możliwość przerw w działaniu Usługi ze względu na prace konserwacyjne i inne zdarzenia
losowe.

 Dostęp do Internetu nie ma charakteru komercyjnego.

 Ze  względów  bezpieczeństwa  i  wydajności  sieci  nie  jest  gwarantowana  dostępność  do
wszystkich usług sieciowych.



 Użytkownikowi przydzielane jest pasmo o maksymalnej przepustowości do 512kb/s.

 Sesja trwa 45 minut - po tym czasie istnieje możliwość  ponownego zalogowania się do�
sieci, po odczekaniu 15 minutowej przerwy i ponownym zaakceptowaniu regulaminu.

 Usługa limituje ilość pobieranych danych z Internetu na poziomie 750MB na 1 miesiąc.

 Powyższe obostrzenia Usługi spełniają wymogi  wynikające ze stanowiska prezesa Urzędu
Kontroli Elektronicznej w zakresie świadczenia przez jednostki samorządu terytorialnego
usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat lub w zamian za opłatę niższą niż cena



rynkowa,  na  podstawie  art.  7  ustawy  o  wspieraniu  rozwoju  usług  i  sieci
telekomunikacyjnych.

3. Obowiązki Użytkownika

 Korzystanie z Usługi będzie się odbywało na wyłączne ryzyko Użytkownika. Urząd Miasta
Legnica nie odpowiada za straty i szkody wymienione w pkt. 4 

 Użytkownik korzystający z dostępu zobowiązany jest do:

- przestrzegania przepisów prawa;

- nie rozpowszechniania nielegalnych treści;

- poszanowania praw autorskich;

- przestrzegania ogólnie przyjętych zasad etyki i estetyki;

- stosowania się do innych zaleceń Urzędu Miasta Legnica

 Użytkownik zobowiązuje się do nie wykonywania żadnych czynności mogących wpłynąć
niekorzystnie  na  działanie  urządzeń  dostępowych  lub  urządzeń  innych  użytkowników.
W szczególności zabronione są:

- powodowanie zjawiska przeciążenia sieci i usług;

- wszelka transmisja danych zawierających szkodliwy kod;

- transmisja pakietów IP z fałszywym adresem nadawcy;

-  próby  nielegalnego  wejścia  do  zasobów  systemów  informatycznych  będących
w posiadaniu innych użytkowników sieci Internet;

- próby omijania zabezpieczeń Usługi;

- podszywanie się pod usługi IP (DHCP, DNS);

- próby przejmowania transmisji innych Użytkowników Usługi;

- wysyłanie spamu.

4. Wyłączenie odpowiedzialności

 W przypadku naruszenia zasad niniejszego Regulaminu, Urząd Miasta Legnica zastrzega
sobie prawo do natychmiastowego zablokowania dostępu do Usługi.

 Urząd Miasta Legnicy nie odpowiada za dane gromadzone, pobierane lub przekazywane
przez Użytkownika. 

 Urząd  Miasta  Legnicy  zastrzega  sobie  prawo  do  wprowadzenia  ograniczeń  w  zakresie
możliwości  korzystania  z  Usługi  wynikających  z  ochrony  poprawnej  pracy  sieci,
a w szczególności ograniczeń dotyczących dostępu do poszczególnych usług internetowych
lub maksymalnej ilości transmitowanych danych.

 Urząd  Miasta  Legnicy  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  szkody  stron  trzecich,  których
przyczyną były niezgodne z prawem i Regulaminem działania Użytkownika Usługi. 

 Urząd Miasta  Legnicy nie  odpowiada za  żadne szkody jakie  może ponieść  Użytkownik
w związku z korzystaniem z Usługi, a w szczególności za:



- utraty danych lub zniszczenie oprogramowania Użytkownika;

- ujawnienie danych Użytkownika;

-opóźnienia  w  otrzymaniu  lub  przesłaniu  danych  spowodowane  brakiem  transmisji,
nieprawidłowości  transmisji, opóźnieniami lub przerwami w dostępie.

5. Postanowienia końcowe

 Urząd Miasta Legnicy zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu.

 Obowiązujący Regulamin zamieszczony jest na stronie www.legnica.eu.

 W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się ogólnie obowiązujące
przepisy prawa.


