
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin korzystania z sieci bezprzewodowej USK_GOSC 

na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu 

 

§1.1. Pacjenci oraz inne osoby fizyczne zwani dalej „Użytkownikami”, przebywające na terenie Uniwersyteckiego Szpitala 

Klinicznego w Opolu, mogą korzystać z darmowego dostępu do internetu poprzez bezprzewodową sieć informatyczną 

zwaną dalej „USK_GOSC” na zasadach przewidzianych w niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”. 

1.2. Regulamin dostępny jest na stronie www.usk.opole.pl oraz przy pierwszym uruchomieniu przeglądarki internetowej po 

podłączeniu urządzenia do sieci USK_GOSC. Użytkownik akceptując regulamin zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

 

§2.1. Ze względów bezpieczeństwa Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu nie gwarantuje Użytkownikowi dostępności 

wszystkich usług sieciowych oraz stron WWW. 

2.2. Do podłączenia urządzenia do sieci USK_GOSC wymagane jest posiadanie karty radiowej WiFi zgodnej ze standardem 

802.11 a/b/g. 

2.3. Hasło dostępu nie jest wymagane. 

2.4 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu nie prowadzi bezpośredniego wsparcia dla Użytkowników sieci w zakresie 

konfiguracji urządzeń, jak również nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność urządzeń i oprogramowania 

użytkownika z infrastrukturą sieci USK_GOSC. 

2.5 Ruch w sieci USK_GOSC jest na bieżąco monitorowany. 

 

§3. Użytkownik sieci USK_GOSC zobowiązuje się w szczególności do: 

a) nie wykorzystywania sieci do działań niezgodnych z prawem, 

b) nie przesyłania i nie udostępniania treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony własności 

intelektualnej nie należącej do użytkownika, 

c) nie przesyłania i nie udostępniania treści mogących naruszyć czyjeś dobra osobiste, 

d) nie wykorzystywania dostępu w celu masowego rozsyłania treści reklamowych, 

e) nie rozpowszechniania wirusów komputerowych mogących uszkodzić urządzenia innych użytkowników sieci,  

f) stałej kontroli antywirusowej swojego urządzenia, 

g) korzystania z urządzeń przenośnych w sposób nie stwarzających uciążliwości dla pacjentów i personelu 

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. 

 

§4. Użytkownik naruszający zasady niniejszego regulaminu może zostać pozbawiony okresowo lub całkowicie dostępu do ww. 

sieci, a w szczególności za: 

a) omijanie zabezpieczeń stosowanych przy dostępie bezprzewodowym (tzn. zmiana adresu IP przydzielonego przez serwer 

DHCP, stosowanie tuneli), 

b) udostępnianie oraz pobieranie z sieci materiałów chronionych prawami autorskimi (oprogramowanie, filmy, muzyka 

itp.), 

c) korzystanie z aplikacji typu P2P,  

d) wszelkie inne działanie, które może zostać uznane za potencjalnie niebezpieczne dla funkcjonowania sieci. 

 

§5.1. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu nie ponosi odpowiedzialności za treści rozpowszechniane przez Użytkowników 

sieci USK_GOSC, jak i za otwierane przez użytkowników strony internetowe, lub inne czynności  lub działania pojmowane 

przez użytkowników w sieci USK_GOSC. 

5.2. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do sieci bezprzewodowej 

i wynikłe z tego powodu szkody poniesione przez użytkowników. 

5.3. Awarie sieci bezprzewodowej na terenie oddziałów szpitalnych Użytkownik zgłasza personelowi szpitala. 

 

§6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za szkody spowodowane jego działalnością z użyciem ww. 

sieci. 

 

§7.1. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.  

7.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące w tym zakresie przepisy 

prawa. 

7.3. Regulamin wchodzi w życie z dniem wprowadzenia zarządzenia Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego 

w Opolu. 

 


