
§ 1. 

Niniejszy Regulamin określa zasady usługi bezpłatnego dostępu do sieci - zwanego dalej Siecią WiFi4EU 
na terenie gminy Ojrzeń. 

§ 2. 

Budowa sieci została sfinansowana ze środków unijnych w oparciu o przyznanie tzw. „voucher’a”. 

§ 3. 

Prawo przyłączenia do Sieci mogą uzyskać mieszkańcy gminy oraz osoby przebywające na terenie Gminy 
objęci zasięgiem Sieci WiFi4EU. 

§ 4. 

Użytkownikiem Sieci jest osoba korzystająca z komputera, smartfona, tabletu lub innego urządzenia 
wyposażonego w „moduł wifi”. 

§ 5. 

Każdy Użytkownik zobowiązany jest do podania dokładnych danych adresowych, kontaktowych oraz 
urządzenia końcowego. W przypadku braku lub informacji niepełnej Gmina zastrzega sobie możliwość 

odmowy podłączenia do Sieci. 

§ 6. 

Za dostęp do Sieci nie będą pobierane opłaty. 

§ 7. 

Użytkownik może zostać odłączony od Sieci, jeśli zakłóca lub uniemożliwia poprawną jej pracę. 

§ 8. 

Gmina zobowiązuje się do zachowania tajemnicy telekomunikacyjno -informatycznej tj. nie 
przekazywanie informacji o rodzaju i charakterze połączeń Użytkownika osobom trzecim, poza 

przypadkami przewidzianymi przepisami prawa, na późniejszym etapie na szczeblu UE (w ramach 
realizacji II fazy programu) opracowane zostanie rozwiązanie na potrzeby bezpiecznego uwierzytelniania 

i monitorowania, które będzie mogło ewoluować w stronę sfederowanej architektury. 

§ 9. 

Gmina nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sieci z powodu działania siły wyższej, decyzji 
władz administracyjnych lub innych przyczyn zewnętrznych, niezależnych od niej. 

§ 10. 

Użytkownik we własnym zakresie dba o bezpieczeństwo swoich danych. Operator nie ponosi 
odpowiedzialności za przeprowadzone przez użytkownika transakcje dokonane za pośrednictwem 
Internetu. Nie odpowiada również za działanie pobranego z sieci Internet oprogramowania, ani za 

ewentualne szkody spowodowane bezpośrednio bądź pośrednio przez to, że użytkownik za 
pośrednictwem Sieci korzystał z Internetu. 

 



§ 11. 

Użytkownik odpowiada za podejmowane przez siebie działania, ze szczególnym uwzględnieniem działań 
mogących stanowić naruszenie przepisów prawa, w tym prawa autorskiego. W szczególności z 

konsekwencjami muszą liczyć się osoby dokonujące prób pobierania i udostępniania w Sieci nielegalnych 
plików muzycznych, video, oprogramowania oraz pornografii. 

 


