Bezprzewodowy dostęp do Internetu WiFi
( wyciąg z regulaminu)
1. Dostęp do zasobów sieci Intranet oraz Internet jest realizowany w wykorzystaniem infrastruktury sieci informatycznej
Urzędu miasta stołecznego Warszawy,
2. Dostęp do zasobów sieci Intranet (serwisy i zasoby Urzędu Miasta) oraz Internet (globalna sieć) nie ma charakteru
komercyjnego,
3. Dostęp do zasobów sieci Intranet oraz Internet ma na celu przede wszystkim ułatwienie kontaktów mieszkańców
Warszawy z Urzędem miasta stołecznego Warszawy,
4. Dostęp do Internetu może być wykorzystywany jedynie przez osoby fizyczne dla niekomercyjnych celów
prywatnych, niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
5. Dostęp do zasobów Intranetu może być wykorzystywany przez wszystkich mieszkańców, w tym firmy,
6. Ze względów bezpieczeństwa i wydajności nie jest gwarantowana dostępność do wszystkich usług sieciowych,
7. Do podłączenia urządzenia przenośnego do sieci bezprzewodowej wymagane jest posiadanie urządzeń radiowych
Wi-Fi, zgodnych ze standardem 802.11b/g.
8. Sieć bezprzewodowa UM-WARSZAWA umożliwia korzystanie z protokołu http (port 80) oraz HTTPS (port 443)
za pomocą min. standardowych przeglądarek WWW.
9. Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji Urzędu miasta stołecznego Warszawy nie prowadzi bezpośredniego
wsparcia dla użytkowników sieci w zakresie zakupu i konfiguracji kart sieciowych-radiowych, jak również nie ponosi
odpowiedzialności za kompatybilność urządzeń użytkownika z infrastrukturą sieci UM-WARSZAWA,
10. Zapisy dotyczące ruchu w sieci UM-WARSZAWA są na bieżąco magazynowane, a ruch jest monitorowany,
11. Użytkownik punktów dostępu do sieci Internet oraz za pomocą sieci UM-WARSZAWA zobowiązuje się do:
nie wykorzystywania udostępnionego połączenia internetowego do działań niezgodnych z prawem,
nie przesyłania i nieudostępniania treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony własności
intelektualnej, nie należącym do użytkownika,
nie przesyłania i nie udostępniania treści mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste,
nie rozpowszechniania wirusów komputerowych i innych programów mogących uszkodzić komputery innych
użytkowników Internetu,
12. Użytkownik może zostać czasowo lub na stałe odłączony od dostępu do Internetu za działania niezgodne z prawem,
zagrażające bezpieczeństwu sieci itp. W szczególności zabronione jest:
usiłowanie uzyskania dostępu do wszelkich zasobów sieciowych, do których użytkownik nie jest uprawiony,
próby ominięcia zabezpieczeń stosowanych przy dostępie bezprzewodowym (tj. zmiana adresu IP nadanego
przez serwer DHCP, stosowanie tuneli itp.),
udostępnianie oraz pobieranie z sieci, bez zgody twórców, materiałów chronionych prawami autorskimi
(oprogramowanie, filmy, muzyka itp.),
udostępnianie treści pornograficznych,
korzystanie z aplikacji P2P,
dalsze udostępnianie sygnału poprzez stosowanie repeaterów, routerów, proxy itp.,
uruchamianie serwerów usług na urządzeniach podłączonych do punktów hot-spot,
wszelkie inne działania użytkownika, które może zostać uznane za potencjalnie niebezpieczne dla
funkcjonowania sieci i użytkowników w niej działających,
13. Użytkownik we własnym zakresie podejmuje decyzje dotyczące zabezpieczenia swojego komputera przed
niepowołanym dostępem z zewnątrz oraz posiadanego oprogramowania antywirusowego,
14. Użytkownik wykorzystuje bezprzewodowe połączenie na własne ryzyko, Urząd miasta stołecznego Warszawy, nie
jest odpowiedzialny za jakiekolwiek straty informacji, które mogą wyniknąć w wyniku używania sieci
bezprzewodowej,
15. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony bez uprzedzenia, a jego znajomość przez użytkownika jest
potwierdzana przy każdorazowym zalogowaniu się do sieci,
16. Wymagane jest podanie obowiązkowo adresu e-mail,
17. Czas trwania pojedynczej sesji dostępu do sieci bezprzewodowej jest ograniczony do 60 minut,

