REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIECI WiFi
Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej
w Jeleniej Górze
1. Niniejszy Regulamin określa zasady dostępu do sieci komputerowej KPSW oraz Internetu za
pomocą połączenia WiFi.
2. Decyzję o przyłączeniu do Sieci podejmuje Administrator Sieci i ma ona charakter uznaniowy.
3. Właścicielem Sieci WiFi jest Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze.
4. W ramach korzystania z sieci, użytkownicy uzyskują dostęp do punktu dostępowego sieci
bezprzewodowej, poprzez który realizowane są połączenia z siecią INTERNET.
5. Administrator sieci nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie systemu
spowodowane przez użytkowników, jak i z przyczyn leżących poza jego zasięgiem,
w szczególności przez działanie sił wyższych takich jak awarie innych systemów i łączy.
6. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usług zgodnie z wymogami prawa, oraz do
niewykorzystywania sieci w celu prowadzenia jakiejkolwiek działalności komercyjnej czy
niezgodnej z prawem, w tym także rozpowszechniania nielicencjonowanego oprogramowania,
nagrań audio i wideo jak również wszelkich innych treści chronionych prawem autorskim.
7. Użytkownik ma obowiązek stosowania się do zaleceń Administratora w sprawach dotyczących
bezpieczeństwa i funkcjonowania komputerów w sieci, a także efektywności ich eksploatacji
w sieci.
8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za szkody spowodowane jego
działalnością oraz za działania spowodowane jego działalnością oraz za działania spowodowane
przez osoby postronne, korzystające z zasobów sieci przy pomocy jego komputera, za jego
zgodą i wiedzą, jak i bez jego zgody i wiedzy.
9. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać uzyskanego połączenia osobom trzecim.
10. 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.
11. Zabronione są wszelkie próby atakowania sieci lub komputerów np. ataki DOS (uniemożliwienie
działania usług sieciowych), wysyłanie SPAM-u itp.
12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe nie z jego winy uszkodzenia sprzętu
pracującego w sieci oraz nieprawidłowe działanie oprogramowania na komputerach
Użytkowników.
13. Użytkownik naruszający zasady regulaminu może zostać pozbawiony okresowo lub całkowicie
dostępu do sieci WiFi.
14. Za korzystanie z Sieci Uczelnia nie pobiera opłat.
15. Uczelnia nie gwarantuje przepustowości transmisji do poszczególnych zasobów internetowych.
16. Uczelnia zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. O zmianach postanowień
Regulaminu Uczelnia zobowiązana jest powiadomić na stronie internetowej.

