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REGULAMIN KORZYSTANIA Z DARMOWEJ, BEZPRZEWODOWEJ 
SIECI KOMPUTEROWEJ (WI-FI) W OCZ Sp. z o.o. 
 
Uwaga! 
Prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami użytkowania 
bezpłatnej sieci bezprzewodowej (WI-FI)  
 
 
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z dostępu do Internetu 

za pomocą bezprzewodowej sieci komputerowej (WI-FI) (zwanej dalej 
Siecią) przez Pacjentów i ich Rodziny (dalej Użytkownik) 
Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. (dalej OCZ). 
 

2. Sieć działa na oddziale Pediatrycznym w OCZ. 
 
3. Właścicielem Sieci jest OCZ, który ponosi opłaty związane z jej 

eksploatacją. 
 
4. Za korzystanie z sieci OCZ nie będzie pobierał opłat. 
 
5. OCZ nie gwarantuje przepustowości transmisji do poszczególnych 

zasobów internetowych. 
 
6. OCZ nie ponosi odpowiedzialności za nie funkcjonowanie sieci. 
 
7. Każdy użytkownik łącząc się z siecią zobowiązuje się: 
- wykorzystywać sieć (dostęp do Internetu) do celów zgodnych z 
prawem; 
- nie udostępniać, nie przesyłać oraz nie ściągać z sieci żadnych 
treści, które są niezgodne z prawem lub których prawa własności nie 
należą do użytkownika; 
- nie przesyłać, nie udostępniać i nie ściągać treści mogących 
naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste lub niezgodnych z ogólnie przyjętą 
netykietą; 
- nie wykorzystywać dostępu do sieci do celów rozpowszechniania 
nie zamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym czy 
jakimkolwiek innym, tzw. SPAMU; 

- nie rozpowszechniać wirusów komputerowych lub innych 
programów, plików, treści mogących uszkodzić sprzęt innych 
użytkowników sieci. 
 
8. Kategorycznie zabronione jest: 
- usiłowanie uzyskania dostępu do jakichkolwiek zasobów 
sieciowych, do których użytkownik nie jest uprawniony, próby ominięcia 
zabezpieczeń stosowanych przy dostępie bezprzewodowym (tj. zmiana 
adresu IP nadanego przez serwer DHCP, stosowanie tuneli itp.) 
- udostępnianie oraz pobieranie z sieci materiałów chronionych 
prawami autorskimi (oprogramowanie, filmy, muzyka itp.) i 
pornograficznych 
- wszelkie inne działanie użytkownika, które może zostać uznane za 
potencjalnie niebezpieczne dla funkcjonowania sieci. 
 
9. Użytkownik we własnym zakresie dba o bezpieczeństwo swoich danych. 
OCZ nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzone przez Użytkownika 
operacje dokonane za pośrednictwem Internetu. Nie odpowiada również 
za działanie pobranego z sieci Internet oprogramowania, ani za 
ewentualne szkody spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez to, że 
użytkownik za pośrednictwem Sieci korzystał z Internetu. 
 
10. Użytkownik w pełni odpowiada za podejmowane przez siebie działania, 
ze szczególnym uwzględnieniem działań mogących stanowić naruszenie 
przepisów prawa, w tym prawa autorskiego. 
 
11. Użytkownik podłączając się do sieci jest zobowiązany do właściwego 
zabezpieczenia swojego sprzętu przed niepowołanym dostępem z 
zewnątrz oraz do posiadania oprogramowania antywirusowego oraz 
firewalla. 
 
12. Z sieci mogą korzystać jedynie Pacjenci i ich Rodziny przebywający w 
danej chwili na terenie OCZ. 
 
13. 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 punktu Regulaminu. 
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14. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony bez uprzedzenia. 
 
15. Nieznajomość lub niezrozumienie Regulaminu przez użytkownika nie 
zwalnia go z odpowiedzialności. 
 
16. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednio 
przepisy kodeksu cywilnego. 
 
 
Za wszelkie niezgodne z prawem działania odpowiada użytkownik, 
który je przedsięwziął, nie OCZ. 
 
Użytkownik łącząc się z siecią OCZ oświadcza, iż zapoznał się z w/w 
regulaminem i zgadza się na jego warunki. 
 
Uwaga! 
Aby uzyskać dostęp do sieci w ustawieniach karty sieciowej muszą być 
zaznaczone opcje: „Uzyskaj adres IP automatycznie" oraz „Uzyskaj adres 
serwera DNS automatycznie". 
 
Wszelkie uwagi na temat działania sieci prosimy wysyłać na adres:  
informatyk@szpital.ostrzeszow.pl 
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