Warszawa drua. 12.10.2017 t.

UCHWAI,A NR I8IZBII2.1O.2OL7 T,
zarzqdaMokotowskiej Fundacji warszawianka - wodny Park

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu korzyst ania z bezprzewodowej sieci Wi-Fi
w Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park

-

Na podstawie g 23 ust. 1 STATUTU MOKOTOWSKIEJ FLINDACJI ,,WARSZAWIANKA WCTDNY PARK", postanawia sig co nastqpuje:

$1
Zar'.zqdFundacji postanawia zatwierdzic i wprowadzii do stosowania w Fundacji ,,Regulamin
*
korzystania zbeiprzewodowej sieci Wi-Fi w Mokotowskie-i Fundacji Warszawianka Wodny
Park" - stanowi4cy zal1cznik nr 1 do niniejszej Uchwaly.

$2
Regnlamin zawarty w $ 1 niniejszej uchwaty zacznie obowi4zywad w Mokotowskiej Fundacji
Warszawianka- Wodny Park od dnia 12.10.2011 t,

$3

1.

sig kierownik6w biur Fundacji do zapoznania pracownikow im
z novrymi zasadami zawutymi w $ 1 niniejszej uchwaly w celu ich

Zobowiqzuje

podleglyctrstosowania.
2. Wszyscy Klienci korzystaj4cy z uslug Mokotowskiej Fundacji Warszawianka- Wodny
Park winni stosowad postanowieniaza.warle w $ 1 niniejszej uchwaly.
a
Organrzacj4 rozpowszechnienia regulaminu wymienionego w $ 1 niniejszej uchwaly na
terJnie Fundacji oraz wSr6d Klientow zajmre sig Biuro Sprzeda|y i Marketingu
w Fundacji.

$4
Zarzqd Fundacji cofa z kofrcem dnia 11.10.2011 r. obowi4zywanie dotychczasowych zasad
korzystania zbezprzewodowej sieci Wi-Fi na terenie Mokotowskiej Fundacji Warszawianka Wodny Park.

$s
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia.

Podpisy Zarzqdu:

l.Dariusz Pastor

-

Prezes ZatzqduMFw

-

Wodny Park

Regulamin korzystania z bezprzewodowei sieci wi-Fi
w Mokotowskiei Fundacii warszawianka - wodny Park

s1
Definicie
1. ,,Regulamin" -,,Regulamin korzystania zbezprzewodowej sieci Wi-Fi w Mokotowskiej
Fundacji Warszawianka - Wodny Park", okre6lajEcy zasady korzystaniaprzez
U2ytkownika z uslu gibezprzewodowego dostqpu do Internetu [dalej -,,Ustuga Wi-Fi"J,
Swiadczonej w MFW-Wodny Park w Warszawie przy ulicy Merliniego 4.
2. ,,MFW-Wodny Park" - Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park w
Warszawie 02-511, ulica Merliniego 4.
3. ,,Strefa Zasiqgu" - teren MFW-Wodny Park tj. czgsci wsp6lne fkorytarze, ci4gi piesze,
trybuny basenu sportowego, ptyty basen6w sportowego i rekreacyjnego.
4. ,,Sie6 Wi-Fi" - sied komputerowa slu2qca do bezprzewodowego i darmowego dostqpu do
Internetu w Strefie Zasiqgu.
5. ,,Uiytkownik" - osoba korzystaiqca z Sieci Wi-Fi.
6. ,,lJrz4dzenie" - urz4dzenie przeno6ne Uzytkownika, podtqczone do Sieci Wi-Fi [np.
telefon kom6rkowy, tablet,laptop, i Pad, itp.)

s2

l.

Postanowienia Og6lne
Z Sieci Wi-Fi moze korzystai kaildaosoba przebywaj4ca w Strefie Zasiqgu przy
wykorzystaniu wlasnego lJrz4dzenia na zasadach okre6lonych w niniejszym
Regulaminie. Zalogowanie siq do Sieci Wi-Fi oznaczajednocze6nie akceptacjq ninieiszego
u przez UzYtkown ika.
Dostqp do Ustugi Wi-Fi ograniczony jest do Streff Zasiqgu.
Uslugi Sieci Wi-Fi Swiadczone s4 przez MFW-Wodny Park w Strefie Zasiqgu nieodplatnie
Regulami

2.
3.

n

i nie sE uslugami o charakterze komercf nym.
a) MFW-Wodny Park umoZliwia Uzytkownikom dostqp do Ustugi Wi-Fi wylqcznie po
zaakceptowaniu regulaminu i naciSniqcie przycisku ,,POL'$C?" na stronie

4.

5.

pocz4tkowej.
Usluga Sieci Wi-Fi:
a) dostqpna jest dla wszystkich os6b [U2ytkownik6wJ przebywaj4cych na terenie
MFW-Wodny Park w godzinach jej otwarcia,
b) dostqpna jest wyt4cznie dla cel6w prywatnych, niezwi4zanych z prowadzeniem
dzialalno6 ci zarobkowe j [gosp o dar czei, zawo d owej J,
U2ytkownik we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zapewnia sobie mo2liwo56
korzystaniazLlrz4dzenia,jego zabezpieczenie przed niepowolanym dostqpem os6b
trzecich, atakLew wyposazenie w odpowiednie oprogramowanie antywirusowe oraz

kompatybilnoSd Urz4dzenia z SieciE Wi-Fi.

,.."ilft.,
/o{.1'

s3
Zobowiq zaniai Ograniczenia MFW'Wodny Park
aby Usluga
1,. W ramach realizacji Ustugi Wi-Fi, MFW-Wodny Park dolozy wszelkich staraf
Wi-Fi byla realizowana na najwy2szym poziomie.
2. Ustuga Wi-Fi umozliwia korzystanie z protokolu HTTP (port B0) oraz HTTPS fport 443)
za pomoc4 min. standardowych przegl4darek stron WVWV.
3. W celu podlEczenialJrz4dzenia do sieci bezprzewodoweilJrz4dzenie musi byd
wyposazone w urz4dzenie radiowe Wi-Fi, zgodne ze standardem B02.1tb/g/n.
4. Pol4czenie z Sieci4 Wi-Fi realizowane bqdzie na czas okre5lony 1 godziny. Po tym czasie
konie czne bq dzie p on owne nawiEzanie p ol4czenia.
5. Majqc na uwadze wzglqdy bezpieczeistwa i wydajno6ci Ustugi Wi-Fi, MFW-Wodny Park
nie gwarantuje dostqpu do wszystkich ustug sieciowych, aplikacyjnych i internetowych.

s4
Wylqczenie odpowiedzialno6ci
7.

MFW-Wodny Park:
aJ nie gwarantuje nieprzerwanej ani niezakl6conej dostqpno6ci do Sieci Wi-Fi,
przepustowoSci Sieci Wi-Fi, nie odpowiadazaprzerwy w dostqpie do Ustugi Wi-Fi
orazzawarunki techniczne panuj4ce w Sieci, jak r6wnieiza op6fnienia, kt6re mogq
mied wplyw narzeczywisty transfer (tj. na jako56 transmisii i prgdko66 transmisji
danych) do i zlJrz4dzenia U2ytkownika, w tym powstatych wskutek prac
konserwacyj nych i in nych ni eprzewidzianych zdarzen Io s owych.
b) ma prawo nakladai ograniczenia na czas polqczenia, przepustowo6i l4cza,limit
przesylanych danych oraz inne parametry zwi4zane z transmisjq danych Sieci Wi-Fi,
cJ ma prawo do rejestrowania, kontrolowania i nadzorowania informacji lub danych w
c elu zap ewn ie n ia b ezpie czef stwa lub zarz4dzania S i e ci 4 Wi F i.
MFW-Wodny Park oraz osoby dzialaj4ce w jej imieniu i na jej zlecenie, nie ponosz4

odpowiedzialno(ciza:
aJ warunki techniczne Sieci Wi-Fi oraz op62nienia w sieci Internet, kt6re mogA miei
wptyw na rzeczryisty transfer do i z Urz4dzenia,
b) nieuprawnione uzycie oprogramowania lub innych utwor6w bqd4cych przedmiotem
ochrony wlasno6ci intelektualnej tre6ci dostgpnych w Internecie,
c) szkody vtyrz4dzo\e przez oprogramowanie bqd4ce w posiadaniu U2ytkownika, ani
za ewentualne szkody spowodowane bezpo6rednio lub po6rednio przezto,ie
Uiytkownik za po6rednictwem Sieci Wi-Fi korzystal z Internetu,
d) zainne powstale uszkodzenia UrzEdzeniapracujqcego w Sieci Wi-Fi.
3. Zapisy dotyczEce ruchu w sieci przy vvykorzystaniu uslugi Wi'Fi sq na bieZqco

4.

monitorowane.
MFW-Wodny Park nie zapewnia Uzytkownikowi wsparcia technicznego w zakresie
konfiguracjilJrz4dzenia i korzystania z uslugi Wi-Fi.

5.

6.

Uzytkownik jest zobowi4zany korzysta(. z uslugi Wi-Fi w spos6b zgodny zprawem oraz
dobrymi obyczajami i nie stwarza(.zagroienia dla bezpieczeristwa sieci.
Uzytkownik moze zostatpozbawiony mo2liwoSci korzystania z Uslugi Wi-Fi w
przypadku dzialanniezgodnych z Regulaminem lub niezgodnych z obowi4zujqcym
prawem, aw szczeg6lno6ci w razie:
a) usilowania uzyskania dostqpu do zasob6w sieciowych lub komputer6w, do kt6rych
uZytkownik nie jest uprawnionY,
b) pr6by ominiqcia zabezpieczefl stosowanych przy dostqpie bezprzewodowym (ti.
zmiana adresu IP nadanegoprzezserwer DHCP, stosowanie tuneli itp.),
c) udostqpniania oraz pobierania z sieci, bezzgody tw6rc6w, material6w chronionych
prawami autorskimi (oprogramowanie, filmy, muzyka itp.J,
d) korzystania z aplikacji P2P,
eJ dalszego udostqpniania sygnalu poprzez stosowanie repeater6w, router6w, proxy itp.,
0 uruchamiania serwer6w uslug naurz4dzeniach podtEczonych do Sieci Wi-Fi,
g) podszywania siq pod innych uzytkownik6w, monitorowania tqcz lub skanowania
port6w,
h) przesytania wirus6w komputerowych i nielegalnego oprogramowania,
il innych dzialan,kt6re mogq zostat,uznane za potencjalnie niebezpieczne dla
funkcjonowania sieci i uzytkownik6w w niej dzialajqcych.

ss
Postanowienia og6lne
t. Regulamin dostqpny jest w kasach MFW-Wodny Park, Biurze Sprzedaiy (pok. 0.63,
parte r) or az na stro nie inte rnetowei www*wo dnypa,rk q o m.pl
2. Wqtpliwo6ci co do postanowieri Regulaminu lub sposobu korzystania z Sieci Wi-Fi, a
tak2e awarii, nieprawidlowoSci w funkcjonowaniu Sieci Wi-Fi lub sposobu korzystania z
niej nalezy zglasza(,w Biurze Sprzedaiy [pok.0.63, parterJ lub pod numerem telefonu

(22)854 01 30 wew. 114

3.

4.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem maja zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego.
MFW-Wodny Park jest uprawniona do wprowadzania zmian w Regulaminie w ka2dym
czasie.

5.

W przypadku wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie U2ytkownikowi nie
przyslugu j4 Ladne ro sz cze nia.
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