PROVOZNÍ ŘÁD INTERNETOVÝCH STANIC
Městská knihovna Josefa Čižmáře ve Vizovicích umožňuje přístup na Internet
uživatelům za těchto podmínek:
v do 15 let na základě podepsaného potvrzení zákonným zástupcem pro
vyhledávání studijních materiálů.
v Jednorázově je uživateli umožněna práce s Internetem maximálně 40 minut
zdarma, není-li poté další zájemce, je možno tuto dobu prodloužit za poplatek
15,- Kč za každou započatou půlhodinu. Internet lez využít pouze 1x denně, další
vstup na internet je za poplatek 15,- Kč/půl hodiny
v Pokud uživatel není zároveň čtenářem knihovny, je povinen poskytnout
pracovníkům knihovny doklad totožnosti (respektujeme ochranu dat)
v Přístup na Internet je možno předem rezervovat.
v Internet je v Městské knihovně JČ ve Vizovicích zpřístupněn jakožto zdroj
informací sloužících výhradně k osobní potřebě uživatelů a především jejich
studijní potřebě.
v Není dovoleno měnit nastavení počítače, ukládat data na disk a spouštět
programy stažené z Internetu.
v Je zakázáno vyhledávat, prohlížet, tisknout a šířit www stránky
s pornografickým nebo národnostně a nábožensky urážlivým obsahem, stránky
propagující rasismus, násilí nebo podněcující k užívání drog.
v Je zakázáno provozovat hazardní hry a vše, co je neslučitelné s platnými právním
předpisy ČR.
v Uživatel nesmí vykonávat žádnou činnost, která by poškodila provoz počítače,
periferií nebo sítě.
v Uživatel se nesmí pokoušet o obcházení prostředků ochrany dat.
v Uživatel musí respektovat všechna autorská práva stanovená platnými právními
předpisy. Získané informace není povoleno jakýmkoliv způsobem dále
rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat, prodávat nebo
jinak využívat, zejména ke komerčním účelům.
v Veškeré náklady, které vzniknout Městské knihovně JČ ve Vizovicích v důsledku
nekorektního nebo neautorizovaného přístupu k elektronickým bázím a
dokumentům, či poškození technického vybavení, je uživatel povinen uhradit.

v Uživatelé musí respektovat soukromí čtenářů a návštěvníků Městské knihovny
JČ ve Vizovicích a zachovávat základní etické normy.
v V případě potřeby mohou uživatelé požádat pracovníky Městské knihovny JČ
ve Vizovicích o pomoc a konzultaci.
v Uživatelé jsou povinni dbát pokynů pracovníků knihovny.
v Souhlas s těmito podmínkami stvrzuje uživatel před započetím práce svým
podpisem.

