Regulamin korzystania z usług sieci internetowej Wi-Fi w VII Liceum
Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Warszawie
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady dostępu do Internetu za pomocą sieci internetowej Wi-Fi
w oparciu o rozwiązania Meru.
2. Sieć działa na terenie VII Liceum Ogólnokształcącego i Internatu szkoły.
3. Sieć internetowa Wi-Fi powstała w celu rozwoju, popularyzacji i zapewnienia ogólnego
dostępu do Internetu na terenie VII Liceum Ogólnokształcącego.
Przyłączenie do Sieci, odłączenie
4. Do Sieci przyłączeni mogą być uczniowie i pracownicy VII LO w porozumieniu z dyrekcją.
5. Decyzję o przyłączeniu do Sieci podejmuje Administrator Sieci i ma ona charakter uznaniowy.
6. Użytkownikiem Sieci jest osoba korzystająca z urządzenia podłączonego do Sieci Wi-Fi, która
otrzymała zgodę na przyłączenie.
7. Za korzystanie z Sieci nie jest pobierana opłata.
8. Użytkownik może zostać odłączony od Sieci przez Administratora Sieci, jeżeli zakłóca lub
uniemożliwia poprawną pracę Sieci, łącza internetowego lub przekazuje osobom trzecim login
i hasło.
Obowiązki i prawa użytkownika Sieci
9. Użytkownik we własnym zakresie dba o bezpieczeństwo swoich danych. Operator 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.
10. Użytkownik odpowiada za podejmowane przez siebie działania, ze szczególnym
uwzględnieniem działań mogących stanowić naruszenie przepisów prawa, w tym prawa
autorskiego. W szczególności z konsekwencjami muszą liczyć się osoby pobierające
i udostępniające w Sieci nielegalne pliki muzyczne, video i oprogramowanie.
11. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania zasad korzystania z Sieci, w szczególności
niepodłączania do Sieci urządzeń niesprawnych, źle skonfigurowanych bądź
nieprzeznaczonych do pracy w Sieci.
12. Użytkownik dba o swoje przyłącze i swój sprzęt komputerowy we własnym zakresie.
13. Użytkownik zobowiązuje się do:
 utrzymania w tajemnicy hasła dostępu do Sieci, ustawień TCP/IP oraz nie udostępniania
go osobom trzecim.
 nieudostępniania łącza osobom trzecim.
 informowania administratora o wszelkich nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Sieci.
14. Użytkownik uprawniony jest do podłączenia do Sieci tylko jednego komputera.
15. Użytkownicy będą powiadamiani o wszelkich planowanych dłuższych niż 3 godziny
przerwach w dostępie do Sieci (np. związanych z pracami konserwacyjnymi) z odpowiednim
czasowym wyprzedzeniem.
16. Konta użytkowników podlegają kontroli (wszystko, co użytkownicy robią, jest odnotowane
w tzw. logach - skąd (z jakiego urządzenia), kiedy, gdzie, z pomocą jakiego protokołu się
łączyli).
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Karne odłączenie od Sieci
17. Karne odłączenie od Sieci następuje za rażące naruszenie zasad współużytkowania Sieci oraz
naruszenie zasad niniejszego Regulaminu, w szczególności za:
 próby naruszenia prywatności innych użytkowników Sieci poprzez wykorzystanie
nielegalnie zdobytych kodów bezpieczeństwa, haseł i tym podobnych metod;
 działania na szkodę innych użytkowników Sieci, takich jak podszywanie się pod inne
osoby, wysyłanie poczty w imieniu innych użytkowników, próby włamywania się na
komputery, rozsyłanie wirusów itp.;
 uruchomienia przez użytkownika serwerów udostępniających zasoby sieciowe takich jak
serwer FTP, serwer WWW, szczególnie programy typu p2p (Kazaa, eMule, Donkey itp.),
czy inne w których osoby trzecie nawiązują połączenie z komputerem klienta celem
pobrania z niego plików/danych.
Postanowienia końcowe
18. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu
cywilnego
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