REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIECI WiFi
dla użytkowników spoza UKW
1. Przez użytkownika spoza UKW rozumie się użytkownika Biblioteki UKW niebędącego
pracownikiem ani studentem UKW.
2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu.
3. Użytkownik zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby uniemożliwić osobom
nieuprawnionym korzystanie z zasobów USK-UKW.
4. Użytkownikowi zabrania się podejmowania działań mających na celu bądź mogących
spowodować

destabilizację

pracy

sieci

komputerowej

lub

pracy

innych

użytkowników.
5. Użytkownikowi zabrania się rozpowszechniania w sieci treści naruszających prawa
własności intelektualnej osób trzecich.
6. Użytkownikowi zabrania się prowadzenia działań mających na celu deszyfrację haseł
lub przechwytywanie danych cyfrowych przepływających przez sieć.
7. 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.
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 komputera, 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.
10. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie korzystał z p2p, p2m, rapidshare itp.,
portali udostępniających pliki.
11. Użytkownikowi zabrania się również podejmowania prób korzystania z zasobów
chronionych, jeżeli nie posiada stosownego zezwolenia.

12. Zabronione są wszelkie próby atakowania sieci lub komputerów np. ataki DOS
(uniemożliwianie działania usług sieciowych), wysyłanie SPAMu, itp.
13. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia sprzętu
pracującego w sieci oraz nieprawidłowe działanie oprogramowania na komputerach
Użytkowników.
14. Użytkownik naruszający zasady regulaminu może zostać pozbawiony okresowo lub
całkowicie dostępu do sieci WiFi.
15. Użytkownikowi zabrania się prowadzenia działań sprzecznych z obowiązującym
prawem lub godzących w dobre imię Uniwersytetu.

