REGULAMIN KORZYSTANIA Z CZYTELNI INTERNETOWEJ
w BPMiG w Pleszewie
1. Korzystanie z Internetu oraz z innych programów zainstalowanych na komputerach
jest bezpłatne.
2. Ze stanowisk komputerowych zainstalowanych w Czytelni Internetowej mogą
korzystać wszystkie zainteresowane osoby po wcześniejszym porozumieniu
z dyżurującym bibliotekarzem.
3. Osoba, która chce skorzystać ze stanowiska komputerowego powinna

okazać

dokument umożliwiający jej identyfikację, w celu wpisania danych (imię, nazwisko,
adres) przez dyżurującego bibliotekarza do rejestru odwiedzin. (wzór rejestru stanowi
zał. nr 1 do Regulaminu). Okazanie w/w dokumentu jest dobrowolne, lecz odmowa
i niewyrażenie zgody na wpisanie do rejestru odwiedzin jest jednoznaczne z
rezygnacją z korzystania z Czytelni Internetowej.
4. Użytkownik składa podpis w powyższym rejestrze, potwierdzając tym samym
zapisane dane, znajomość regulaminu, zobowiązując się jednocześnie do jego
bezwzględnego przestrzegania.
5. Dane osobowe użytkowników Czytelni Internetowej będą wykorzystywane do celów
statystycznych i w celu ewentualnego dochodzenia szkód

wynikłych z

nieprzestrzegania regulaminu, niewłaściwego korzystania ze sprzętu lub jego
oprogramowania. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania.
6. Dane osobowe użytkowników przechowywane są zgodnie z zasadami obowiązującej
w BPMiG Polityki Bezpieczeństwa w siedzibie: Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Pleszewie, ul. Słowackiego 19a, 63-300 Pleszew
7. Korzystanie z Internetu i programów użytkowych służy wyłącznie celom
edukacyjnym, naukowym i informacyjnym.
8. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godz.
W przypadku braku osób zainteresowanych pracą przy komputerze czas może zostać
wydłużony.
Przy stanowisku może znajdować się 1 osoba (w wyjątkowych przypadkach 2 osoby).

9. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera
i programu. Bibliotekarz może udzielić pomocy, jeśli dysponuje czasem.
10. ZABRANIA SIĘ:
a. instalowania programów własnych i dokonywania zmian w konfiguracji
sprzętu i oprogramowania;
b. naruszania praw autorskich i licencyjnych;
c. otwierania stron dotyczących przemocy, pornografii ipt.
d. korzystania z gier komputerowych, poczty elektronicznej, serwerów CHAT,
IRC, GG i innych komunikatorów internetowych;
e. używania bramek sms;
f. wchodzenia na strony zawierające pirackie oprogramowanie;
g. samodzielnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania systemowego i
użytkowego

oraz

urządzeń

stanowiących

wyposażenie

stanowisk

komputerowych;
h. ściągania plików internetowych na dysk lokalny;
i. korzystania z własnych dyskietek lub innych nośników elektronicznych
11. Bibliotekarz dyżurujący ma prawo monitorowania aktualnie wykonywanych przez
użytkownika prac i w razie konieczności przerwania pracy w sytuacji, gdy użytkownik
wykonuje czynności niepożądane.
12. Użytkownik ma obowiązek poinformować dyżurującego bibliotekarza o wszystkich
uszkodzeniach sprzętu i systemu w momencie ich zauważenia.
13. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność materialną za powstałe z ich winy
uszkodzenia sprzętu komputerowego.
14. Istnieje możliwość korzystania z drukarki za opłatą pokrywającą koszty.
15. Osoby nie stosujące się do regulaminu mogą być pozbawione prawa do korzystania z
czytelni internetowej.
16. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

