
Regulamin korzystania z usług internetowych w sieci „Brzeskie Hotspoty”

§1 Postanowienia ogólne.
1. Sieć „Brzeskie Hotspoty” to wspólna inicjatywa Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51, 

32-800 Brzesko oraz brzeskich przedsiębiorstw: 
− Firma Usługowo Handlową CLIMAX Rafał Kraj, ul. Głowackiego 49d, 32-800 Brzesko,
− NetSSystem Rafał Cyga spółka cywilna, Poręba Spytkowska 15, 32-800 Brzesko,
− WIMAXNET Jarosław Mleczko spółka cywilna, pl. Żwirki i Wigury 10, 32-800 Brzesko,
− ZETO spółka akcyjna, ul. Urszulańska 25, 33-100 Tarnów, 
której celem jest otwarty i publicznie dostępny Internet w wybranych miejscach.

2. Z dostępu do Internetu może korzystać każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka 
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej utworzona zgodnie z przepisami prawa, która 
znajduje się w zasięgu sieci „Brzeskie Hotspoty” i korzysta z bezprzewodowego dostępu do sieci 
Internet zwana dalej Użytkownikiem.

§2 Warunki techniczne dostępu do sieci.

1. Dostęp do Internetu dzięki sieci „Brzeskie Hotspoty” nie ma charakteru komercyjnego i nie są 
pobierane żadne opłaty za korzystanie z punktu dostępowego.

2. Dostęp realizowany jest za pośrednictwem urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu drogą 
bezprzewodową (standard IEEE 802.11b) i punktów dostępowych, zwanych dalej hotspotami.

3. Identyfikator sieci „Brzeskie Hotspoty” (SSID) to: hotspoty_brzesko.

4. Użytkownikowi przydzielane jest pasmo o maksymalnej przepustowości: 128 kbit/s.

5. Ze względów bezpieczeństwa nie jest gwarantowana dostępność do wszystkich usług sieciowych 
(w szczególności p2p, komunikatory).

6. Transmisja radiowa nie jest szyfrowana.

7. Maksymalny czas jednej sesji logowania Użytkownika: 2 godziny.

§3 Zastrzeżenia - wyłączenie odpowiedzialności.

1. Sieć „Brzeskie Hotspoty” dołoży wszelkich starań, aby dostęp realizowany był na najwyższym 
poziomie z zastrzeżeniem możliwości wystąpienia przerw w działaniu hotspotów ze względu na 
prace konserwacyjne i inne zdarzenia losowe.

2. Sieć „Brzeskie Hotspoty” nie prowadzi wsparcia dla Użytkowników w zakresie zakupu i 
konfiguracji kart radiowych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność urządzeń 
Użytkownika z infrastrukturą sieci.

3. Sieć „Brzeskie Hotspoty” nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody, jakie może ponieść 
Użytkownik na skutek korzystania z dostępu do sieci Internet oraz urządzeń do niej 
przyłączonych, w szczególności za:
a. utratę danych lub zniszczenie oprogramowania Użytkownika, 
b. ujawnienie danych Użytkownika, 
c. brak dostępu do sieci Internet, a co za tym idzie opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu 

danych spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub 
przerwami w transmisji.



4. Sieć „Brzeskie Hotspoty” nie odpowiada za czasowy brak pokrycia radiowego w wyznaczonych 
miejscach ani za obniżenie przepustowości łącza.

5. Sieć „Brzeskie Hotspoty” nie odpowiada za nieuprawnione użycie oprogramowania lub innych 
utworów będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej dostępnych w Internecie.

6. Sieć „Brzeskie Hotspoty” nie odpowiada za szkody wyrządzone przez oprogramowanie 
dostarczone przez strony trzecie.

7. Sieć „Brzeskie Hotspoty” nie jest odpowiedzialna za dane gromadzone lub przekazywane przez 
Użytkownika.  

§4 Zobowiązania Użytkownika.

1. Użytkownik Sieci „Brzeski Hotspoty” zobowiązuje się do:
a. nie wykorzystywania hotspotów do działań niezgodnych z prawem,
b. nie przesyłania i nie udostępniania treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem 

ochrony własności intelektualnej nie należącym do Użytkownika,
c. nie przesyłania i nie udostępniania treści mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste,
d. nie wykorzystywania dostępu w celu masowego rozsyłania nie zamówionych przez 

odbiorców treści o charakterze reklamowym,
e. nie rozpowszechniania wirusów komputerowych i innych programów mogących uszkodzić 

komputery innych użytkowników Internetu.

2. Użytkownik korzystając z dostępu zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, nie 
rozpowszechniania nielegalnych treści oraz przestrzegania ogólnie przyjętych zasad Netykiety 
(np. http://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta).

3. Użytkownik zobowiązuje się do nie wykonywania jakichkolwiek czynności mogących wpłynąć 
niekorzystnie na działanie sieci „Brzeskie Hotspoty” lub urządzeń innych Użytkowników.

4. Użytkownik jest zobowiązany do właściwego zabezpieczenia swojego komputera przed 
niepowołanym dostępem z zewnątrz oraz do posiadania oprogramowania antywirusowego. 

5. Użytkownik może zostać czasowo lub na stałe odcięty od dostępu do Internetu za działania 
niezgodne z prawem, dobrymi obyczajami, zagrażające bezpieczeństwu sieci.

6. Użytkownikowi nie wolno używać hotspotów do budowania stałych podsieci, a także do 
uruchamiania serwerów usług na urządzeniach podłączonych do sieci „Brzeskie Hotspoty”.

7. W przypadku nie przestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu jak i 
niezgodnego z przeznaczeniem korzystania z sieci punktów dostępowych, sieć „Brzeskie 
Hotspoty” ma prawo do jednostronnego podjęcia następujących działań: 

a. zablokowanie Użytkownika,
b. żądanie od Użytkownika wyrównania szkody, jeśli taka wystąpiła w związku z niezgodnym z 

niniejszymi warunkami użyciem dostępu.

8. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje łącze.

§5 Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest pod adresem http://www.brzesko.pl i obowiązuje każdego, kto podłączy 
się do sieci „Brzeski Hotspoty”. 

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

http://www.brzesko.pl/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta


3. Zmiany Regulaminu są wiążące dla Stron od dnia ich umieszczenia na stronach internetowych 
http://www.brzesko.pl.

4. Nieznajomość Regulaminu przez Użytkownika nie zwalnia go z odpowiedzialności.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 
Cywilnego, ustawy o Łączności, ustawy Prawo Telekomunikacyjne, ustawy o Prawie Autorskim i 
Prawach Pokrewnych, umów międzynarodowych, których Polska jest stroną oraz inne stosowne 
przepisy. 

http://www.brzesko.pl/

