REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SIECI INTERNETOWEJ WI-FI
W PAŃSTWOWE WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE

§1.
Postanowienia ogólne
1. PWSZ w Głogowie umożliwia bezprzewodowy dostęp do Internetu, zwany dalej „dostępem”
za pomocą punktów dostępowych o nazwie SSID: „PWSZ”.
2. Sieć działa na terenie uczelni PWSZ w Głogowie.
3. Dostęp jest bezpłatny.
4. Dostęp realizowany jest w standardzie IEEE 802.11b/g.
5. Ze względów bezpieczeństwa nie jest gwarantowana dostępność do wszystkich usług
sieciowych.
6. Ruch w sieci internetowej jest na bieżąco monitorowany i archiwizowany
§ 2.
Przyłączenie do Sieci, odłączenie, rezygnacja z usługi
1. Z dostępu może korzystać każdy pracownik oraz osoba zatrudniona na podstawie umowy
cywilnoprawnej, student PWSZ w Głogowie oraz osoby i przedsiębiorstwa wynajmujące
pomieszczenia od PWSZ, zwane dalej Użytkownikiem.
2. Użytkownikiem Sieci jest osoba korzystająca z komputera, telefonu komórkowego, tabletu,
itp. podłączonego do Sieci bezprzewodowej WI-FI, która otrzymała zgodę na przyłączenie.
3. Użytkownik przed podłączeniem do Sieci jest obowiązany zapoznać się z Regulaminem
korzystania z usług sieci internetowej WI-FI w PWSZ w Głogowie i podpisać oświadczenie
stanowiące załącznik do regulaminu.
4. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do podania: imienia i nazwiska, adresu MAC
urządzenia, rodzaju urządzenia (notebook, telefon, tablet), a w przypadku studentów PWSZ
w Głogowie dodatkowo nr legitymacji studenckiej. W przypadku braku lub informacji
niepełnej PWSZ w Głogowie zastrzega sobie możliwość odmowy podłączenia do Sieci.
5. Użytkownik może się odłączyć od Sieci trwale na własną prośbę, musi jednak powiadomić
o tym fakcie Administratora sieci w formie pisemnej.
6. Użytkownik może zostać odłączony od Sieci przez Administratora Sieci , jeśli zakłóca lub
uniemożliwia poprawną pracę Sieci, łącza internetowego poprzez wykorzystanie
nieodpowiednich urządzeń.
§3.
Obowiązki PWSZ w Głogowie
1. PWSZ w Głogowie dołoży wszelkich starań aby zapewnić możliwie najwyższą jakość
dostępu.
2. PWSZ w Głogowie zastrzega sobie możliwość przerw w dostępie ze względu na prace
konserwacyjne lub zdarzenia losowe.
3. PWSZ w Głogowie zapewni ochronę przekazywanych danych w zakresie i na poziomie
wynikającym z zastosowanej technologii.
4. Każdemu użytkownikowi system automatycznie przydzieli statyczny adres TCP/IP oraz
pasmo o maksymalnej dostępnej przepustowości.

§4.
Obowiązki Użytkownika
1. Użytkownik korzystający z dostępu zobowiązany jest do:
-

przestrzegania przepisów prawa,

-

nie rozpowszechniania nielegalnych treści,

-

przestrzegania ogólnie przyjętych zasad netykiety,

-

stosowania się do innych zaleceń PWSZ w Głogowie.

2. Użytkownik zobowiązuje się do niewykonywania żadnych czynności mogących wpłynąć
niekorzystnie na działanie urządzeń dostępowych lub urządzeń innych użytkowników.
W szczególności zabronione są:
-

powodowanie zjawiska przeciążenia sieci i usług,

-

wszelka transmisja danych zawierających szkodliwy kod,

-

transmisja pakietów IP z fałszywym adresem nadawcy,

-

próby nielegalnego wejścia do zasobów systemów informatycznych będących
w posiadaniu innych użytkowników sieci Internet, wysyłanie spamu.

3. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania zasad korzystania z Sieci. W szczególności
nie podłączania do Sieci urządzeń niesprawnych, źle skonfigurowanych, bądź nie
przeznaczonych do pracy w Sieci.
§5.
Wyłączenie odpowiedzialności
1. W przypadku naruszenia niniejszych zasad PWSZ w Głogowie zastrzega sobie prawo do
natychmiastowego zablokowania dostępu.
2. PWSZ w Głogowie nie odpowiada za dane gromadzone lub przekazywane przez
użytkownika.
3. Użytkownik we własnym zakresie dba o bezpieczeństwo swoich danych. PWSZ w Głogowie
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.
4. PWSZ w Głogowie nie odpowiada za żadne inne straty powstałe z winy użytkownika, np. na
skutek awarii sprzętu lub oprogramowania użytkownika.
5. PWSZ w Głogowie zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w zakresie
możliwości korzystania z dostępu wynikających z ochrony poprawnej pracy sieci,
a w szczególności ograniczeń dotyczących dostępu do poszczególnych usług internetowych
lub maksymalnej ilości transmitowanych danych.
§6.
Postanowienia końcowe
1. PWSZ w Głogowie zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych zasad.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi zasadami stosuje się ogólnie obowiązujące
przepisy prawa.

Załącznik
do Regulaminu korzystania
z usług sieci internetowej
WI-FI w PWSZ w Głogowie

OŚWIADCZENIE

Imię i Nazwisko: _____________________________________________________________

Nr legitymacji studenckiej: __________________
Adres MAC urządzenia: ____________________
Typ urządzenia (notebook/telefon/tablet): ____________________________________________

Zobowiązuję się do przestrzegania zasad i postanowień określonych w Regulaminie korzystania
z usług sieci internetowej WI-FI obowiązującym na podstawie Zarządzenia 67/2019 Rektora Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 18 listopada 2019 r.

……………………………
data

……………………………...…….
podpis

