REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIECI BEZPRZEWODOWEJ Wi-Fi
NA TERENIE „UZDROWISKO LĄDEK- DŁUGOPOLE” S.A.

Niniejszy regulamin określa zasady i zakres korzystania z sieci WiFi zwanej dalej Usługą, udostępnionej osobie korzystającej z
Usługi, zwanej dalej Użytkownikiem w obiektach Spółki „Uzdrowisko Lądek-Długopole”S.A.
§ 1 Postanowienia ogólne
1.
2.
3.
4.

Dostawcą Usługi jest „Uzdrowisko Lądek-Długopole”S.A.. z siedzibą w Lądku-Zdroju, ul. Wolności 4, 57-540 Lądek-Zdrój
(dalej „Dostawca”)
Usługa realizowana jest z wykorzystaniem infrastruktury, do korzystania z której Dostawca Usługi posiada tytuł prawny.
Usługa jest dostępna w obiektach Spółki „Uzdrowisko Lądek-Długopole” S.A. w Lądku- Zdroju i Długopolu- Zdroju.
Usługa świadczona jest bezpłatnie.
§ 2 Warunki techniczne korzystania z usługi

1.
2.
3.
4.
a)
b)
c)
d)
e)

Dostawca Usług nie udostępnia użytkownikowi Urządzeń końcowych w celu korzystania z Usługi.
Dostawca Usług nie zapewnia usług wsparcia dla Użytkowników, jak również nie ponosi odpowiedzialności za
kompatybilność urządzeń końcowych użytkownika z infrastrukturą sieci WiFi.
Połączenie sieciowe w Usłudze nie jest szyfrowane.
Dostawca Usługi nie gwarantuje:
pełnego pokrycia sygnałem radiowym,
stałej przepustowości łącza i innych jego parametrów,
nieprzerwanego, poprawnego funkcjonowania Usługi,
że nie zaistnieją opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych, spowodowane brakiem lub nieprawidłową transmisją,
opóźnieniami lub przerwami w dostępie do infrastruktury sieciowej,
dostępności wszystkich usług sieciowych, aplikacyjnych i internetowych.
§ 3 Zasady korzystania z usługi dostępu do Internetu

1.

Korzystanie z Usługi uzależnione jest od akceptacji postanowień niniejszego regulaminu w oknie logowania
przy pierwszym połączeniu się z Usługą.
2. Dostawca Usługi zastrzega sobie prawo do:
a)
nakładania ograniczeń co do czasu połączenia, przepływności, limitu przesłanych danych i innych parametrów Usługi,
b) ograniczania i blokowania dostępu do wybranych treści i usług w Internecie,
c) rejestrowania, nadzorowania i archiwizacji informacji lub danych w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub zarządzania
Siecią Wi-Fi,
d) sprawdzania logów sieciowych i historii odwiedzanych stron w celu ustalenia ewentualnych uchybień użytkowników.
3. Dostawca może przy realizacji Usługi posługiwać się plikami cookie w celach statystycznych, oraz dla podniesienia
standardów świadczenia Usługi. Dostawca nie gromadzi żadnych danych osobowych o użytkownikach Usługi. Użytkownik
może wyłączyć obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej, jednakże w takim przypadku wiązać się to
może z ograniczeniami w funkcjonowaniu usługi.
1.

§ 4 Obowiązki użytkownika
Użytkownik zobowiązany jest:
a) nie wykorzystywać Usługi do działań niezgodnych z prawem,
b) nie pobierać, nie przesyłać i nie udostępniać treści pornograficznych, niezgodnych z prawem lub pozostających
przedmiotem ochrony własności intelektualnej nienależącym do Użytkownika.
c) nie przesyłać, nie udostępniać i nie publikować treści mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste,
d) nie wykorzystywać Usługi do masowego rozsyłania nie zamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym
(spam),
e) nie rozpowszechniać wirusów komputerowych i innych programów mogących uszkodzić urządzenia lub zasoby innych
użytkowników Internetu,
f) nie podejmować prób uzyskania dostępu do jakichkolwiek zasobów sieciowych, do korzystania z których Użytkownik
nie jest uprawniony,
g) nie podejmować prób ominięcia zabezpieczeń stosowanych w Usłudze,
h) nie uruchamiać serwerów usług internetowych na urządzeniach podłączonych do Usługi,
i)
nie podejmować jakichkolwiek działań, które mogłyby zostać uznane za potencjalnie niebezpieczne dla funkcjonowania
Usługi,
j) nie obciążać pasma poprzez korzystanie z aplikacji peer to peer lub udostępnianie serwerów WWW, IRC, NNTP itp.
k) nie podejmować wszelkich innych działań, które zagrażają poprawnemu funkcjonowaniu Usługi.
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2.

3.

1.

2.
3.
4.
5.

6.
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Użytkownik we własnym zakresie dba o bezpieczeństwo swoich danych. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za
przeprowadzone przez użytkownika transakcje dokonane za pośrednictwem Internetu. Nie odpowiada również, za
działanie pobranego z sieci Internet oprogramowania, ani za ewentualne szkody spowodowane bezpośrednio bądź
pośrednio przez to, że użytkownik za pośrednictwem Sieci korzystał z Internetu.
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, za jego
zgodą i wiedzą, jak i bez jego zgody i wiedzy.
§ 5 Odpowiedzialność Dostawcy Usługi
Dostawca Usługi nie ponosi odpowiedzialności za:
a) warunki techniczne panujące w Usłudze,
b) nieuprawnione użycie oprogramowania lub innych utworów dostępnych w Internecie, będących przedmiotem ochrony
własności intelektualnej,
c) szkody wyrządzone przez oprogramowanie będące w posiadaniu Użytkowników,
d) utratę lub uszkodzenie danych gromadzonych lub przekazywanych przez Użytkownika,
e) szkody, jakie może ponieść Użytkownik w związku korzystaniem z Usługi, w szczególności za uszkodzenia urządzeń,
zniszczenie lub uszkodzenie oprogramowania i danych, naruszenie danych osobowych, oraz bezpieczeństwo zakupów,
transakcji finansowych wykonywanych za pośrednictwem Usługi.
Użytkownik jest zobowiązany do właściwego zabezpieczenia swojego urządzenia końcowego przed niepowołanym
dostępem z zewnątrz oraz do posiadania oprogramowania antywirusowego.
Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu czasowego bądź stałego braku sygnału internetowego lub
ograniczenia przepustowości łącza wynikającego z wyłączenia lub problemów technicznych z infrastrukturą Usługi.
Użytkownik w pełni odpowiada za podejmowane przez siebie działania, ze szczególnym uwzględnieniem działań mogących
stanowić naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Dostawca Usługi może w celu realizacji Usługi posługiwać się plikami cookies, które mogą zapisywać się na Urządzeniu
końcowym Użytkownika. Pliki takie mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego Urządzenia końcowego.
Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron oraz
umożliwiają sprawne świadczenie Usługi. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję
przyjmowania cookies, jednakże wyłączenie cookies może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z
Usługi.
Dostawca Usługi nie odpowiada za politykę ochrony prywatności innych stron internetowych.
§ 6 Postanowienia końcowe.
W przypadku nieprzestrzegania przez użytkownika postanowień niniejszego regulaminu, podejmowania przez użytkownika
działań niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami, zagrażających bezpieczeństwu Usługi lub niezgodnych z jej
przeznaczeniem Dostawca Usługi ma prawo zablokować użytkownikowi dostęp do Usługi lub ograniczyć
przepustowość/szybkość łącza.
Dostawca Usługi rekomenduje następujące sposoby zabezpieczenia przez użytkownika urządzenia wykorzystywanego dla
celów korzystania z Usługi:
a) korzystanie z aktualnego oprogramowania antywirusowego,
b) dokonanie bieżących aktualizacji oprogramowania na urządzeniu użytkownika,
c) korzystanie ze znanych i sprawdzonych aplikacji,
d) systematyczne tworzenie kopii zapasowej,
e) zabezpieczenie urządzenia poprzez uwierzytelnianie.
W razie osiągnięcia lub przekroczenia pojemności łącza w zakresie danej Usługi może nastąpić obniżenie jakości Usługi lub
jej awaria.
Inne ograniczenia w dostępie lub korzystaniu z Usługi mogą wynikać z działań, jakie Dostawca Usługi jest uprawniony
podejmować w związku ze stwierdzonymi przypadkami naruszenia bezpieczeństwa lub integralności Usługi.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
Dostawca Usługi jest uprawniony do dokonywania w każdym czasie zmian w Regulaminie.
Regulamin obowiązuje od dnia 19 lipca 2019 roku.
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