
Regulamin sieci WiFi4EU 
Portal zawiera akceptację REGULAMINU, w którym wyraźnie informuje się użytkowników o tym, że 

WiFi4EU jest publiczną siecią otwartą. 

• Właścicielem i dostawcą Sieci jest gmina Władysławowo. 

• Korzystanie z Sieci gmina Władysławowo nie pobiera opłat od Użytkownika. Dostęp do Sieci jest 

udostępniany na czas 8 godzin, po którym następuje zerwanie sesji. Aby w dalszym ciągu korzystać z 

zasobów Sieci Internet konieczne jest ponowne zalogowanie się. 

• Gmina Władysławowo zastrzega prawo do rejestrowania informacji mogących posłużyć do ustalenia 

tożsamości osób, które naruszyły ustalenia Regulaminu, prowadząc to w sposób nie naruszający 

prywatności Użytkownika. 

• Każdy Użytkownik łącząc się z Siecią zobowiązuje się, wykorzystywać Sieć do celów zgodnych z 

prawem. 

• Każdy Użytkownik łącząc się z Siecią zobowiązuje się, nie udostępniać, nie przesyłać ani nie ściągać z 

Sieci żadnych 

treści, które są niezgodne z prawem lub których prawa własności nie należą do Użytkownika. 

• Każdy Użytkownik łącząc się z Siecią zobowiązuje się, nie przesyłać, nie udostępniać i ściągać z Sieci 

treści mogących 

naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste lub niezgodnych z ogólnie przyjętą etykietą. 

• Kategorycznie zabronione jest, udostępnianie oraz pobieranie z Sieci materiałów chronionych 

prawami autorskimi 

(oprogramowanie, filmy, muzyka, itp.), treści rasistowskich, faszystowskich i pornograficznych. 

• Kategorycznie zabronione jest, korzystanie z aplikacji i programów komputerowych służących do 

pobierania plików przez Użytkownika Sieci np. P2P, P12M, czy Torrent'y. 

• Kategorycznie zabronione jest, dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie sygnału poprzez 

stosowanie repeaterów, routerów, anten, kabli itp. urządzeń. 

• Kategorycznie zabronione jest, uruchamianie usług serwerowych na urządzeniach podłączonych do 

punktów udostępniających bezpłatną i bezprzewodową Sieć. 

• Kategorycznie zabronione jest, wszelkie inne działanie Użytkownika, które może zostać uznane za 

niebezpieczne dla funkcjonowania Sieci lub sprzeczne z prawem. 

• Użytkownik we własnym zakresie dba o bezpieczeństwo swoich danych. Gmina nie ponosi 

odpowiedzialności za przeprowadzone przez Użytkownika operacje dokonane za pośrednictwem 

Internetu. 

• Użytkownik w pełni odpowiada za podejmowane przez siebie działania, ze szczególnym 

uwzględnieniem działań mogących stanowić naruszenie przepisów prawa, w tym prawa autorskiego. 

• Użytkownik może zostać bez uprzedzenia czasowo lub na stałe odłączony od Sieci za działania 

niezgodne z prawem, dobrymi obyczajami, zagrażające bezpieczeństwu Sieci, jak również za 



nieodpowiednie zabezpieczenie, skonfigurowanie swojego sprzętu lub złamanie jakiegokolwiek zapisu 

Regulaminu. 

• Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony bez uprzedzenia. 

• Niezapoznanie się lub niezrozumienie Regulaminu przez Użytkownika nie zwalnia go od 

odpowiedzialności za jego przestrzeganie. 

• W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego. 


