
Szkoła podstawowa w Jackowie  im. Jana Brzechwy  

Jacków 21, 21-007 Mełgiew 

 Tel. 814670420,  sekretariat@jackow-sp.pl 

 
Regulamin korzystania z bezpłatnej bezprzewodowej sieci komputerowej w Szkole Podstawowej w 

Jackowie im. Jana Brzechwy 

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z dostępu do otwartej, bezprzewodowej sieci 

komputerowe (zwanej dalej sieć) w Szkołe podstawowej im. Jana Brzechwy w 

Jackowie(Zwanej dalej szkoła). 

2. Za korzystanie z sieci, nie jest pobierana żadna opłata od użytkownika.  

3. Szkoła nie gwarantuję:  

a. Ciągłej dostępności sieci  

b. 100% pokrycia zasięgiem w obrębie placówki oświatowej.  

c. Dostępności wszystkich usług sieciowych  

4. Szkoła zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia dostępu użytkownikom, którzy naruszają 

postanowienia regulaminu, lub działają niezgodnie z prawej obowiązującym w RP. 

5. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie następujących informacji:  

a. Adresu MAC urządzenia z którego następuje połączenie  

b. Nazwy urządzenia  

c. Adresu IP urządzenia  

6. Pozyskane dane mogą zostać przekazane stosownym organom ścigania w przypadku 

podejrzenia przestępstwa.  

7. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z sieci w zgodzie z obowiązującymi przepisami 

na terenie RP.  

8. Każdy użytkownik jest zobowiązany do:  

a. Nie wykorzystywania sieci do rozpowszechniania treści o charakterze SPAMU 

b. Działania w zgodzie z prawem obowiązującym w RP  

c. Nie rozpowszechniania treści do których nie posiada praw autorskich 

d. Nie naruszania zabezpieczeń zastosowanych w sieci.  

e. Nie rozpowszechniania wirusów komputerowych, lub innych programów, plików 

które mogą naruszyć zastosowane zabezpieczenia, lub spowodować uszkodzenie 

sprzętu podłączonego do sieci 

9. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności, za operacje wykonane przez użytkownika, które 

spowodowały szkody na rzecz użytkownika, po przyłączeniu się do sieci. 

10. Przyłączenie się do sieci (Kliknięcie przycisku)  jest równoważne z akceptacją powyższego 

regulaminu.  

11. Użytkownik może zostać rozłączony z siecią po upływie czasu (30 minut), w celu ponownego 

podłączenia należy ponownie zaakceptować regulamin klikając w przycisk.  

12. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym czasie, bez uprzedzenia.  

13. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuję się odpowiednio przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 


