Regulamin korzystania z sieci bezprzewodowej na terenie
Gimnazjum Nr 4 w Mysłowicach
1. Z możliwości podłączenia do sieci Wi-Fi mogą nieodpłatnie korzystać wszyscy pracownicy i uczniowie Gimnazjum Nr 4
2. Przed podłączeniem do sieci użytkownik zobowiązany jest dostarczyć wypełnione
i podpisane oświadczenie.
3. Nie wolno korzystać z sieci bezprzewodowej podczas zajęć lekcyjnych bez zgody nauczyciela.
4. W ramach korzystania z sieci Wi-Fi użytkownik zobowiązany jest:

niezwłocznie powiadomić opiekunów sieci Wi-Fi o wszelkich nieprawidłowościach,
usterkach, przerwach w dostępu do sieci, uzyskania hasła przez osobę nieuprawnioną,

nie prowadzić jakichkolwiek działań, które mogą powodować zakłócenia w działaniu
sieci Wi-Fi, mogą uszkodzić infrastrukturę sieciową lub zakłócić poprawne funkcjonowanie systemów służących udostępnieniu i monitorowaniu dostępu do sieci Wi-Fi,

nie przesyłać treści mogących naruszać prawa osobiste kogokolwiek, treści niezgodnych z prawem, nie będących własnością użytkownika, wiadomości niepożądanych
przez odbiorców (tzw. spam),

nie obciążać w znacznym stopniu łącza poprzez udostępnianie plików, używanie oprogramowania typu p2p,

nie udostępniać hasła dostępowego osobom trzecim,

nie przeglądać stron o treściach ogólnie przyjętych za niedozwolone.
5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za sposób w jaki wykorzystuje możliwość
dostępu do sieci, w tym za treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości,
z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działanie niezgodne z prawem.
6. Szkoła nie odpowiada za żadne szkody, jakie może ponieść użytkownik w związku
z korzystaniem z dostępu, a w szczególności za utratę danych lub uszkodzenie oprogramowania sprzętu użytkownika.
7. Opiekun sieci Wi-Fi zapewnia pomoc techniczną związaną z podłączeniem do sieci.
8. W przypadku nieprzestrzegania któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu,
opiekun sieci Wi-Fi ma prawo odłączyć użytkownika z sieci ze skutkiem nieodwracalnym, bez wcześniejszego uprzedzenia. Każdy z przypadków podejrzenia o złamanie regulaminu będzie rozpatrywany indywidualnie w trybie natychmiastowym.
9. Opiekun sieci Wi-Fi może zablokować adres karty sieciowej MAC jeśli uzna, że użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one określone
w regulaminie.
10. Wszystkie połączenie wykonywane za pomocą sieci są logowane, w razie naruszenie regulaminu lub przepisów prawa dane mogą zostać udostępnione odpowiednim organom.
11. Gimnazjum Nr 4 zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.

