PROVOZNÍ ŘÁD INTERNETU
Příloha č. 3 Knihovního řádu Městské knihovny v Dobrušce
Stanice s internetem je veřejné zařízení Městské knihovny v Dobrušce. Jejích služeb může
využívat každý registrovaný čtenář městské knihovny a ostatní veřejnost po prokázání vlastní
identity.
1. Stanice s internetem jsou přístupné během půjčovní doby příslušných oddělení
knihovny.
2. Pro registrované čtenáře je užívání internetu zdarma, ostatní uživatelé hradí poplatek.
Pořizování datových výstupů, tj. tisk stránek z tiskárny je zpoplatněno. Veškeré
poplatky se řídí platným Ceníkem služeb Městské knihovny v Dobrušce.
3. Uživatel je povinen předložit platný čtenářský nebo platný občanský průkaz.
4. Čtenářský průkaz je nepřenosný. Nelze používat čtenářské průkazy ostatních členů
rodiny (děti, rodiče, sourozenci), spolužáků, kamarádů, známých apod.
5. Uživatelé pracují samostatně. U počítače může pracovat pouze 1 osoba. Základní
informace o práci s internetem poskytne knihovnice.
6. Pokud nejsou počítače obsazené a nečeká na jejich využití další zájemce, může
uživatel čerpat službu bez časového omezení. V případě zájmu jiných
uživatelů je stanovena maximální doba využití na půl hodiny.
7. Uživatelé mohou používat pouze nainstalovaný software. Není dovoleno nahrávat na
disk jakékoliv vlastní soubory, ani instalovat aplikace stažené z internetu.
8. Informace a soubory stažené z internetu si mohou uživatelé ukládat na přenosné
médium.
9. Knihovna nenese odpovědnost za soubory stažené z internetu, které mohou být
zavirovány.
10. V knihovně není povoleno navštěvovat stránky s pornografickým nebo národnostně a
nábožensky urážlivým obsahem, stránky propagující rasismus, násilí nebo podněcující
k užívání drog.
11. Uživatelé mají povinnost dbát pokynů knihovnice, která má službu v půjčovně.
12. V případě porušení Provozního řádu internetu může být uživatel vykázán. Tím však
nezaniká jeho povinnost zaplatit stanovený poplatek za dobu strávenou na internetu.
13. Uživatel se zavazuje, že nebude vědomě poškozovat používanou techniku.

PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ BEZDRÁTOVÉ (WI-FI) SÍTĚ

1. Síť mohou užívat všichni návštěvníci knihovny zdarma.
2. Na základě požadavku sdělí knihovnice uživateli heslo pro přístup k síti WI-FI.
3. V případě problémů s přihlášením k síti oznamte závadu obsluze v knihovně.
4. Je zakázáno vyhledávat, prohlížet, tisknout a šířit elektronické dokumenty s
pornografickým nebo národnostně a nábožensky urážlivým obsahem, stránky
propagující rasismus, násilí nebo podněcující k užívání drog.
5. Je zakázáno provozovat hazardní hry a vše, co je neslučitelné s platnými právními
předpisy ČR.
6. Uživatel musí respektovat všechna autorská práva stanovená platnými právními
předpisy.
7. Přenášená data na síti nejsou šifrována, uživatel si je vědom nebezpečí neoprávněného
odposlechu takto přenášených dat a jejich případnou ochranu si zajistí vlastními
prostředky.
8. Knihovna neodpovídá za škody způsobené uživateli v důsledku výpadku sítě,
opožděného dodání či poškození dat, ani za škody vzniklé chybným nastavením
uživatelského zařízení (proto obsluha nemůže aktivně manipulovat se zařízením
uživatele, a to ani na jeho vyžádání)
9. Ukončení své práce na síti WI-FI neprodleně oznámí uživatel knihovnici.

Tento vnitřní předpis nabývá platnosti dne 1. 4. 2017.

V Dobrušce 16. 3. 2017

Mgr. Lenka Bendzová
vedoucí knihovny

