REGULAMIN / INSTRUKCJA
KORZYSTANIA Z SIECI BIELAŃSKIEGO INTEGRATORA PRZEDSIĘBIORCZYCH
§1
Postanowienia ogólne
1. Dostęp do zasobów sieci Bielańskiego Integratora Przedsiębiorczych nie ma charakteru komercyjnego i ma na celu
realizację celów działania Integratora opisanych w § 2 Regulaminu Bielańskiego Integratora Przedsiębiorczych.
2. Ilekroć w dalszej części niniejszego regulaminu jest mowa o:
1) Regulaminie Sieci– rozumie się przez to niniejszy Regulamin/Instrukcję korzystania z sieci Bielańskiego Integratora
Przedsiębiorczych;
2) Integratorze – rozumie się przez to Bielański Integrator Przedsiębiorczych;
3) korzystającym z Integratora –rozumie się przez to każdą pełnoletnią osobę przebywającą na terenie Integratora, która
zainteresowana jest korzystaniem z oferty Integratora;
4) użytkowniku – rozumie się przez to Korzystającego z Integratora, który używa bezpłatnej Sieci Informatycznej
Bielańskiego Integratora Przedsiębiorczych;
5) powierzchni – rozumie się przez to powierzchnię udostępnianą korzystającym z Integratora/użytkownikom;
6) Zarządzającym – rozumie się przez to Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
7) Administracji – rozumie się przez to pracowników Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy obsługujących Integrator.
§2
Dostęp do sieci Integratora
1. Sieć Integratora jest udostępniana tylko korzystającym z Integratora. Sieć jest udostępniana w standardzie sieci
bezprzewodowej Wi-Fi za pomocą punktów dostępowych.
2. Sieć Integratora wyposażona jest w mechanizmy uwierzytelniania użytkownika oraz kontroli osób.
3. Sieć Integratora może być wykorzystywana wyłącznie przez użytkowników Integratora i tylko w pomieszczeniach
Integratora.
4. Dostęp do sieci Integratora i jej zasobów jest możliwy wyłącznie po podaniu przez użytkownika identyfikatora i
właściwego hasła dostępu, co stanowi główne, centralne zabezpieczenie bezpieczeństwa pracy w sieci informatycznej.
5. Dostęp do Sieci Wi-Fi jest ograniczony przestrzennie, czasowo oraz pod względem parametrów technicznych połączenia.
6. Do podłączenia urządzenia przenośnego do sieci bezprzewodowej wymagane jest posiadanie urządzeń radiowych Wi-Fi,
zgodnych ze standardem IEEE 802.11b/g/n/ac.
7. Sieć bezprzewodowa Integratora umożliwia korzystanie z protokołu HTTP (port 80) oraz HTTPS (port 443) za pomocą min.
standardowych przeglądarek WWW.
8. Zarządzający 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 Integratora.
9. Zapisy dotyczące ruchu w Sieci Integratora są na bieżąco magazynowane, a ruch jest monitorowany.
§3
Logowanie do sieci
1. Logowanie do sieci następuje poprzez podanie loginu (indywidualnego identyfikatora) oraz przypisanego do niego hasła.
2. Login, PIN do drukarki oraz hasło do sieci nadawane jest użytkownikowi przez Administrację podczas pierwszej rejestracji.
3. Hasło wygasa po 30 dniach. Po upływie 30 dni należy ponownie zgłosić się do pracownika obsługującego Integrator w celu
uzyskania nowego hasła i kodu PIN do drukarki.
4. Za pomocą kodu PIN możliwe jest drukowanie dokumentów w ilości ustalonej przez Administrację. Informacja o liczbie
stron, którą użytkownik może wydrukować jest podawana do wiadomości raz w miesiącu użytkownikom sieci Integratora
i uzależniona jest od środków, jakie posiada Integrator na realizację tej usługi.
5. Drukowanie dokumentów jest dostępne po zalogowaniu się za pomocą identyfikatora i hasła dostępu pod adresem:
https://myq.metrointernet.pl
6. Instrukcje, wytyczne i inne materiały czy procedury dotyczące dostępu do sieci i/lub urządzeń Integratora (np. drukarek)
są udostępniane przez Administrację użytkownikom.
§4
Obowiązki i odpowiedzialność użytkownika
1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za czynności wykonywane w systemie przy użyciu identyfikatora i hasła. Nie jest
dopuszczalne udostępnianie przez użytkownika posiadanego przez niego identyfikatora i hasła.
2. Do podstawowych obowiązków użytkowników należy:
a) używanie systemu zgodnie z Regulaminem;
b) informowanie Administracji o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach w pracy systemu;
c) niewykorzystywanie udostępnianego połączenia internetowego do działań niezgodnych z prawem;

d) nieprzesyłania i nieudostępniania treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony własności
intelektualnej;
e) nieprzesyłania i nieudostępniania treści mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste;
f) nierozpowszechniania wirusów komputerowych i innych programów mogących uszkodzić komputery innych
użytkowników Internetu.
3. Użytkownik we własnym zakresie podejmuje decyzje dotyczące zabezpieczenia swojego komputera przed niepowołanym
dostępem z zewnątrz oraz posiadanego oprogramowania antywirusowego.
4. Użytkownik wykorzystuje bezprzewodowe połączenie na własne ryzyko, Zarządzający nie jest odpowiedzialny za
jakiekolwiek straty informacji, które mogą wyniknąć w wyniku używania sieci Integratora.
5. Użytkownik może zostać czasowo lub na stałe odłączony od dostępu do Internetu przez Administrację za działania
niezgodne z prawem, zagrażające bezpieczeństwu sieci. W szczególności zabronione jest:
a) usiłowanie uzyskania dostępu do wszelkich zasobów sieciowych, do których użytkownik nie jest uprawniony;
b) próby ominięcia zabezpieczeń stosowanych przy dostępie bezprzewodowym (tj. zmiana adresu IP nadanego przez
serwer DHCP, stosowanie tuneli itp.);
c) udostępnianie oraz pobieranie z sieci, bez zgody twórców, materiałów chronionych prawami autorskimi
(oprogramowanie, filmy, muzyka itp.);
d) udostępnianie treści pornograficznych i korzystanie z aplikacji P2P;
e) dalsze udostępnianie sygnału poprzez stosowanie repeaterów, routerów, proxy itp.;
f) uruchamianie serwerów usług na urządzeniach podłączonych do punktów hot-spot;
g) wszelkie inne działanie użytkownika, które może zostać uznane za potencjalnie niebezpieczne dla funkcjonowania
sieci i użytkowników w niej działających;
h) korzystanie z sieci Integratora w celach innych niż określone w par. 2 Regulaminu Bielańskiego Integratora
Przedsiębiorczych (np. do grania w gry).
§5
Postanowienia końcowe
1. Administracja/Zarządzający zastrzega sobie prawo do:
a) nakładania ograniczeń na czas połączenia, przepływność, limit przesłanych danych i inne parametry transmisji,
b) ograniczania i blokowania dostępu do wybranych treści i usług w Internecie,
c) rejestrowania i nadzorowania informacji lub danych w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub zarządzania siecią,
d) wyłączenia sieci bez podawania konkretnego powodu.
2. Udostępnienie sieci jest usługą wspomagającą realizację działań Integratora. Użytkownikowi nie przysługują żadne
roszczenia z tytułu czasowego, bądź stałego braku sygnału internetowego lub ograniczenia przepustowości łącza
wynikającego z wyłączenia lub problemów technicznych z nadajnikiem lub wyłączenia sieci przez pracowników
Administrację.
3. Regulamin Sieci dostępny jest na stronie internetowej pod adresem www.integratornabielanach.pl oraz w Integratorze.
4. Nieznajomość postanowień Regulaminu Sieci nie zwalnia z konsekwencji wynikających z niestosowania się do
postanowień w nim zawartych.
5. Administracja i/lub Zarządzający zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie Sieci. O zmianach w
Regulaminie Sieci Korzystający z Integratora/Użytkownicy będą informowani poprzez umieszczenie informacji na stronie
www.integratornabielanach.pl, a w przyszłości, dodatkowo za pomocą narzędzi informatycznych.
6. Zmieniony Regulamin Sieci zostanie podany do wiadomości w sposób określony w ust. 3.

