Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z materiałów oraz usług
Biblioteki Publicznej im. Księdza Jana Twardowskiego
w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych i sieci internetowej

1. ZASADY KORZYSTANIA
§1
Przez dostęp do Internetu rozumie się dostęp do sieci Internet za pośrednictwem łącz, których
abonentem jest Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ m.st.
Warszawy oraz za pośrednictwem jej infrastruktury sieciowej – na stacjonarnych stanowiskach
należących do Biblioteki oraz urządzeniach mobilnych należących do Biblioteki lub użytkowników
poprzez dostęp za pośrednictwem sieci bezprzewodowej.
§2
Użytkownik wyrażający wolę korzystania z urządzeń elektronicznych i sieci internetowej
obowiązany przeczytać Regulamin i stosować się do zapisów w nim zawartych.

jest

§3
Każdorazowe udostępnienie komputera i Internetu wpisywane jest przez Bibliotekarza do rejestru
odwiedzin i potwierdzane podpisem użytkownika. Potwierdzenie podpisem nie dotyczy dzieci.
Wpis obejmuje:
imię i nazwisko,
dokładne określenie daty i czasu korzystania z danego komputera.
§4
Postanowienie to nie narusza Ustawy o ochronie danych osobowych, a wpis wykorzystywany jest do
celów statystyki bibliotecznej.
§5
Wyszukiwanie internetowe powinno służyć przede wszystkim celom informacyjnym i naukowym, a w
szczególności informacji bibliotecznej i bibliograficznej.
§6
Czas korzystania z Internetu jest ograniczony do 30 minut z możliwością przedłużenia, wyłącznie za
zgodą Bibliotekarza. W uzasadnionych przypadkach Bibliotekarz może przyznać Użytkownikowi

większą ilość czasu (pisanie pracy magisterskiej, praca naukowa itp.). O takiej potrzebie należy
poinformować Bibliotekarza przed rozpoczęciem pracy.
§7
Stanowisko komputerowe może zajmować tylko jedna osoba. W wyjątkowych przypadkach oraz za
zgodą pracownika Biblioteki przy stanowisku może przebywać Użytkownik wraz z osobą towarzyszącą.
§8
W przypadku większej liczby chętnych komputer udostępniany jest na podstawie wcześniejszej
rezerwacji, dokonanej u bibliotekarza.
§9
Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za nadużycia popełnione przy użyciu udostępnionych mu
zasobów internetu i komputera.
§ 10
Korzystanie z urządzeń elektronicznych i zainstalowanego oprogramowania jest nieodpłatne.
§ 11
Dostęp do Internetu może być wykorzystywany jedynie przez osoby fizyczne, do celów
niekomercyjnych, niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i odbywa się na wyłączne
ryzyko i odpowiedzialność Użytkownika
§ 12
Pracownicy Biblioteki na życzenie Użytkownika udzielają instrukcji dotyczących wyszukiwania
informacji za pośrednictwem internetu, korzystania z programów i zbiorów multimedialnych.
Wymienione czynności użytkownik wykonuje samodzielnie.
§ 13
Wynik wyszukiwania lub samodzielnej pracy Użytkownik może wydrukować.
§ 14
Pracownicy mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez Użytkownika przy komputerze.

2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW
§ 15
Użytkownik ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania
sprzętu oraz za spowodowane przez siebie nadużycia popełnione przy korzystaniu z udostępnionych
mu programów użytkowych i zasobów Internetu.

§ 16
Jeżeli bibliotekarz uzna, że użytkownik wykonuje czynności niezgodne z postanowieniami niniejszego
zarządzenia, bądź inne niepożądane, ma prawo odmówić mu możliwości korzystania z komputera.
§ 17
Użytkownik nie stosujący się do przepisów Regulaminu może być na stałe pozbawiony prawa do
korzystania z komputerów na podstawie decyzji podjętej przez Dyrektora Biblioteki.
§ 18
Biblioteka może stosować oprogramowanie blokujące dostęp do stron zawierających treści niezgodne
z prawem

3. OGRANICZENIA DOTYCZĄCE KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH I INTERNETU
§ 19
Bezwzględnie zabrania się:
1. przeglądania stron o treściach powszechnie uznawanych za naruszające obowiązujące przepisy
prawa i normy obyczajowe oraz zasady współżycia społecznego (np. stron prezentujących treści o
charakterze pornograficznym, faszyzujące, rasistowskie, propagujące przemoc i terroryzm),
2. wykorzystywania komputerów do popełniania czynów niezgodnych z prawem,
3. wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców,
4. podszywania się pod innych użytkowników Internetu,
5. instalowania oprogramowania oraz dokonywania zmian w konfiguracji systemu operacyjnego,
zainstalowanego na dysku lokalnym komputera,
6. używania własnego oprogramowania,
7. prób uzyskania dostępu do wszelkich zasobów sieciowych, do których Użytkownik nie jest
uprawniony,
8. samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego,
9. kopiowania materiałów chronionych prawem znajdujących się na komputerze,
10. pozostawiania plików na dysku lokalnym,
11. używania własnych nośników danych,
12. dostarczania treści o charakterze bezprawnym,
13. dokonywania prób uzyskania dostępu do zasobów informatycznych będących w posiadaniu osób
trzecich bez ich zgody,

14. spożywania posiłków i picia napojów przy komputerze.
§ 20
Z usługi nie mogą korzystać osoby:
1. zachowujące się agresywnie lub w inny sposób zagrażające bezpieczeństwu pracowników Biblioteki,
innych użytkowników lub zbiorów,
2. nietrzeźwe lub będące pod wpływem innych środków odurzających,
3. które swoim zachowaniem uniemożliwiają swobodne korzystanie ze zbiorów Biblioteki przez innych
użytkowników bądź normalne funkcjonowanie Biblioteki,
4. nie stosujące się do wewnętrznych regulacji obowiązujących na terenie Biblioteki bądź też
naruszające porządek publiczny.
4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 21
Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione przez użytkownika w komputerze, w
szczególności za hasła, dane osobowe, dane poufne itp. i ewentualne straty z tego wynikające.
§ 22
Biblioteka ma prawo żądać od Użytkownika wyrównania szkód, jeśli poniosła takie szkody na skutek
postępowania niezgodnego z niniejszym Regulaminem
§ 23
Użytkownik nie stosujący się do przepisów Regulaminu może być czasowo lub na stałe pozbawiony
prawa do korzystania z komputerów znajdujących się w Bibliotece na podstawie decyzji podjętej przez
Dyrektora Biblioteki
§ 24
Zmiany w Regulaminie podawane są użytkownikom do informacji poprzez umieszczanie ich na stronie
internetowej Biblioteki. Po upływie 30 dni od podania informacji o zmianach uważa się, że Użytkownik
przyjął je do wiadomości.
§ 25
Skorzystanie z Internetu jest równoznaczne ze znajomością i akceptacją niniejszego Regulaminu.
§ 26
Nieznajomość regulaminu nie zwalnia Użytkownika z odpowiedzialności.

