Załącznik nr 3
do Regulaminu Książnicy
Pomorskiej

ZASADY KORZYSTANIA Z INTERNETU W KSIĄŻNICY POMORSKIEJ

1. Prawo do korzystania z bezpłatnego dostępu do Internetu na terenie Książnicy Pomorskiej
nabywa się z chwilą uzyskania Karty Dostępu Czytelnika.
2. Korzystanie z Internetu oraz innych zasobów cyfrowych udostępnianych na stanowiskach
komputerowych Biblioteki jest możliwe jedynie w celach edukacyjnych, naukowych i
informacyjnych z zachowaniem zasad prawa i bezpieczeństwa w Sieci. Czas dostępu do
Internetu nie może przekroczyć jednej godziny, z możliwością przedłużenia, jeżeli nie ma
zainteresowania ze strony innych czytelników.
3. Korzystanie z Internetu w Informatorium jest możliwe po zalogowaniu się.
4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego dostępu do Sieci w
dowolnym czasie przez dyżurującego Bibliotekarza lub uprawnionego Administratora IT. W
przypadku stwierdzenia zachowań niezgodnych z zasadami bezpieczeństwa w Internecie,
Bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji internetowej użytkownika.
5. Użytkownik ma możliwość:
a. zapisywania wyników poszukiwań w sieci na własnych elektronicznych nośnikach
danych;
b. wykonywania płatnych wydruków, opłacanych w Informatorium.
6. Wyniki poszukiwań w Internecie zostają wykasowane w chwili wyłączenia komputera.
Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za utratę niewłaściwie zapisanych danych
użytkownika.
7. Dostęp do Internetu nie może służyć do prowadzenia działalności komercyjnej, rozsyłania
treści o charakterze godzącym w dobro innych osób oraz reklam.
8. W urządzeniach należących do Książnicy Pomorskiej niedozwolone jest:
a. wszelkie działanie powodujące dewastację lub uszkodzenie;
b. wprowadzanie jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemów
operacyjnych stanowisk komputerowych;
c. przenoszenie i
peryferyjnych;
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d. podłączanie do stacji roboczych prywatnych urządzeń, z wyjątkiem nośników
pamięci;
e. instalowanie własnych programów;
f.

łamanie zabezpieczeń systemu;

g. samowolne usuwanie usterek w działaniu oprogramowania systemowego i
użytkowego oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk internetowych;
h. działanie
mające
na
celu
niezgodne
rozpowszechnianie, kopiowanie utworów.
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9. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione przez użytkownika w
komputerze, a w szczególności za hasła osobiste, dane osobowe, dane poufne itp.

10. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez niego
w odległych lub lokalnych systemach komputerowych oraz wszelkie inne straty i nadużycia
popełnione przy użyciu udostępnionego mu połączenia z Internetem.
11. Wszystkie posiadane dane użytkowników stanowisk komputerowych oraz sieci Biblioteki,
urządzeń, usług i wydarzeń w sieci biblioteki mogą zostać udostępnione upoważnionym
organom do celów postępowania sądowego, administracyjnego lub bezpieczeństwa
wewnętrznego, zgodnie z obowiązującym prawem.
12. Użytkownik ma obowiązek poinformować dyżurującego Bibliotekarza o wszystkich
uszkodzeniach sprzętu i systemu w momencie ich zauważenia. Wszelkie komunikaty o
obecności wirusów należy natychmiast przekazywać Bibliotekarzowi.
13. Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad może prowadzić do pozbawienia
użytkownika prawa do korzystania z Internetu w Bibliotece. Na wniosek dyżurującego
Bibliotekarza decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki lub osoba przez niego
upoważniona.
14. Skargi i wnioski w sprawie funkcjonowania Internetu Użytkownicy mogą składać u
dyżurnego Bibliotekarza.
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