Provozní řád INTERNETU v Městské knihovně
v Budišově nad Budišovkou
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Služby internetu může využívat každý návštěvník knihovny v souladu s Knihovním
řádem. Internet je možno využívat v rámci půjčovní doby knihovny nebo
po domluvě i v jinou dobu.
Uživatel je povinen seznámit se s provozním řádem pro práci s internetem
a dodržovat jeho ustanovení.
Předpokladem přístupu na internet je ovládání základů práce na počítači.
Uživatel musí dbát pokynů pracovníka knihovny.
Uživatel je povinen zachovávat klid, nesmí rušit svým počínáním ostatní uživatele,
zachovávat pravidla slušného chování a pravidla chování v počítačové síti.
S výpočetní technikou musí uživatel zacházet šetrně. Je povinen okamžitě ohlásit
pracovníkovi knihovny zjištěnou závadu nebo ztrátu. Počítačové místo slouží
k užívání nanejvýš pro dva uživatele.
Uživatel platí sazbu za jedno místo a jednu stanici.
Sazba za použití internetu je uvedena v ceníku.
Uživatel si může předem zamluvit místo, maximálně však na 1 hodinu. Doba
prodlení je maximálně 15 minut.
Uživatel může používat pouze předinstalovaný software. Není dovoleno nahrávat
na disk jakékoliv vlastní soubory ani instalovat aplikace stažené z internetu nebo
měnit nastavení programů.
V případě poruchy připojení, které trvá déle než 15 minut, může uživatel požadovat
vrácení poplatku maximálně za posledních 15 minut.
Uživateli není povoleno navštěvovat stránky s erotickým nebo pornografickým
materiálem, stránky propagující fašismus a rasovou nesnášenlivost.
Provozovatel nenese odpovědnost za obsah stránek vystavených na internetu.
Knihovna nenese odpovědnost za obsah souborů a materiálů stažených z internetu,
zvláště pak obsahují-li viry. Neodpovídá za rychlost spojení nebo dostupnost
jednotlivých služeb a zdrojů internetu.
Knihovna nezodpovídá za ztrátu uživatelských dat vzniklou jakýmkoliv způsobem.
V případě porušení provozního řádu může být uživatel vykázán pracovnicí
knihovny. Tímto však nezaniká jeho povinnost zaplatit stanovený poplatek
za dobu strávenou na internetu.
Provozní řád je součástí Knihovního řádu Městské knihovny v Budišově
nad Budišovkou.

