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z dnia 21 grudnia 2015 r.

Regulamin bezpłatnego dostępu do Internetu 
 na terenie Miasta Cieszyna

§ 1. Postanowienia ogólne

1.Regulamin  bezpłatnego  dostępu  do  Internetu  na  terenie  Miasta  Cieszyna  zwany  w  dalszej  części
Regulaminem określa  zasady korzystania  z  usługi  bezpłatnego dostępu do Internetu,  świadczonej  przez
Miasto Cieszyn, zwanym w dalszej części regulaminu Operatorem. 

2.Regulamin dostępny jest pod adresem www.cieszyn.pl  , www.um.cieszyn.pl oraz na stronie logowania do
usługi HotSpot w zakładce „Regulamin” i obowiązuje każdego kto uzyska połączenie z HotSpotem.

3.Z usługi może korzystać osoba fizyczna lub prawna zwana dalej Użytkownikiem, po zalogowaniu się do
HotSpotów.

4.Przed  skorzystaniem  z  sieci  dostępowej  do  Internetu  każdy  Użytkownik  winien  zapoznać  się
z postanowieniami Regulaminu a w przypadku braku akceptacji Regulaminu Użytkownik jest zobowiązany
natychmiast odłączyć się od HotSpotów. 

5.Warunkiem korzystania  z  bezpłatnych  HotSpotów jest  zarejestrowanie  się  -  podając imię,  nazwisko i
adres, a następnie zalogowanie się na utworzone podczas rejestracji konto i hasło akceptując równocześnie
Regulamin. Zalogowanie jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu, a jego nieznajomość nie
zwalnia  Użytkownika  z  odpowiedzialności.  Zarejestrowanego  konta  można  używać  podczas  kolejnego
korzystania z HotSpotów.

6.W  przypadku  naruszenia  zasad  Regulaminu,  Operator  zastrzega  sobie  prawo  do  natychmiastowego
zablokowania dostępu do HotSpotów. 

7.Transmisja radiowa nie jest szyfrowana.

8.Aktywność Użytkownika w sieci jest monitorowana i rejestrowana.

9.Aby  nawiązać  połączenie  należy  dysponować  komputerem  wyposażonym  w  prawidłowo  działającą
bezprzewodową  kartę  sieciową  standardu IEEE 802.11b  lub  802.11g  (pasmo  2,4 GHz).  W komputerze
należy włączyć  interfejs  Wi-Fi  (kartę  Wi-Fi)  i  wykryć  dostępne  sieci.  Następnie  należy wybrać  sieć  z
SSIDem  (w  zależności  od  miejsca)„PIAPCieszyn-RYNEK”,  „PIAPCieszyn-PARK”,  „PIAPCieszyn-
DWORZEC”, PIAPCieszyn-ZAMEK”

§ 2. Zobowiązania i zastrzeżenia Operatora 

1.Dostęp do Internetu nie ma charakteru komercyjnego. 

Projekt „Stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w Cieszynie” współfinansowany przez
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007 – 2013

Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Subregionu Południowego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

http://www.umcieszyn.pl/
http://www.karpacz.eu/hotspot
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2.W ramach realizacji usługi, Operator dołoży wszelkich starań aby usługa była realizowana na najwyższym
poziomie,  ale  zastrzega  sobie  jednak  możliwość  przerw  w  działaniu  HotSpotów ze  względu  na  prace
konserwacyjne i inne zdarzenia losowe. 

3.Dla  zapewnienia  wydajności  sieci,  ze  względów  bezpieczeństwa,  zasad  prawnych  i  obyczajowych,
Operator  zastrzega  sobie  prawo  do  ograniczenia  dostępu  do  poszczególnych  usług  sieciowych,  stron
internetowych oraz maksymalnej ilości transmitowanych danych.

4.Operator  przydziela  każdemu  Użytkownikowi  pasmo  o  maksymalnej  przepustowości:  256 kb/s
(download)  oraz  64 kb/s  (upload)  i  ogranicza  czas  podłączenia  do  45  minut,  po  upływie  których
Użytkownik będzie automatycznie odłączony przez system, a po upływie następnych 15 minut  możliwe
będzie wznowienie połączenia z HotSpotami i po zalogowaniu dalsze korzystanie z Internetu.

§ 3. Obowiązki Użytkownika

Użytkownik  korzystając  z  usługi  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  przepisów  prawa,  nie
rozprzestrzeniania nielegalnych treści oraz przestrzegania ogólnie przyjętych zasad netykiety, a naruszenie
prawa  oraz  działania  niezgodnie  z  dobrymi  obyczajami  oraz  zagrażające  bezpieczeństwu  każdorazowo
spowoduje zablokowanie dostępu.

§ 4. Zastrzeżenia - wyłączenie odpowiedzialności

1.Korzystanie z sieci punktów dostępowych HotSpot odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika.

2.Operator nie odpowiada za dane gromadzone lub przekazywane przez Użytkownika. 

3.Operator nie odpowiada za żadne szkody jakie poniesie Użytkownik w związku z korzystaniem z dostępu,
a w szczególności za: 

1. utratę danych lub zniszczenie oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, 
2. ujawnienie danych Użytkownika, 

3. opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową
transmisją, opóźnieniami lub przerwami w dostępie. 

§ 5 Pomoc techniczna

Użytkownik  może  zgłaszać  problemy techniczne  telefonicznie  pod numerem telefonu zamieszonym  na
stronie logowania HotSpota.

§ 6 Postanowienia końcowe

1.W sprawach nie uregulowanych Regulaminem zastosowanie mieć będzie kodeks cywilny. 
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