VEŘEJNÝ INTERNET
Provozní řád pro práci s internetem
1. Každý návštěvník pracoviště – uživatel VEŘEJNÉHO INTERNETU (dále jen uživatel) je
povinen řídit se tímto řádem.
2. Internet je přístupný veřejnosti vždy v provozních hodinách nebo po dohodě s obsluhou.
3. Uživatel za používaní internetu neplatí.
4. V místnosti s PC je zakázáno kouřit, užívat PC pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek.
5. V prostorách není z bezpečnostních důvodů dovoleno konzumovat potraviny ani nápoje.
6. Uživatelé jsou povinni dbát pokynů obsluhy.
7. Při provozu Internetu je zakázáno vše, co je v rozporu se zákony České republiky, jako
například šíření pornografie, nacistických hesel, stahování a prohlížení dokumentů podporujících
rasovou nesnášenlivost, ohrožování mravní výchovy mládeže, porušování autorských práv a podobně.
8. Uživatelé mohou používat pouze předinstalovaný software, není dovoleno spouštět na PC jakékoliv
soubory stažené z Internetu, či donesené na vlastním datovém nosiči. Za obsah souborů stažených
z Internetu nenese provozovatel žádnou odpovědnost. neodpovídá za rychlost spojení, funkčnost
webových stránek a problémy s přihlašováním do e-mailových schránek.
9. Jakkoli zasahovat do konfigurace a nastavení PC a operačního systému je přísně zakázáno.
10. Informace získané na Internetu si může uživatel odnést buď na flash disku nebo CD-ROM disku.
Pokud uživatel zanechá na PC stažená data, mohou být obsluhou z PC odstraněna.
11. Uživatel je plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní
techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
12. Pokud je uživatel mladší 15 let, musí být řádným členem knihovny a je povinen předložit písemný
souhlas rodičů.
13. Doba u PC bude časově limitována, v případě více uživatelů max. 30 min pro jednoho uživatele.
14. Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě
uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat,
rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak
využívat zejména ke komerčním účelům.
15. Každý uživatel je povinen zaznamenat požadované údaje (jméno,příjmení a čas) v návštěvní knize.
16. V případě nedodržení některého ustanovení tohoto řádu může pracovník knihovny ukončit přístup
uživatele k Internetu.
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