ŠMIDINGEROVA KNIHOVNA
Zámek 1, 386 11 Strakonice II

www.knih-st.cz

Provozní řád internetu Šmidingerovy knihovny Strakonice
Připojení k internetu je realizováno prostřednictvím metropolitní sítě města rychlostí až 5 Mb/s.
Internet pro veřejnost je umístěn ve studovně (6 PC), v čítárně (1 PC), na oddělení pro děti (4 PC) a v
pobočce Za Parkem (1 PC). K dispozici je také možnost připojení prostřednictvím Wi-Fi.
Šmidingerova knihovna umožní veřejnosti přístup na internet za těchto podmínek:
1/ Přístup na internet je pro všechny návštěvníky knihovny zdarma. Uživatelé nemusí být registrováni
jako čtenáři knihovny.
2/ Uživatel starší 15-ti let, který není čtenářem knihovny, předloží platný občanský průkaz.
3/ Uživatel musí ovládat základy práce na PC s operačním systémem Windows a s internetem.
4/ Před započetím práce na internetu se musí uživatel nahlásit službě studovny a seznámit se
s provozním řádem.
5/ Doba pobytu na internetu je maximálně 30 minut denně.
6/ U jedné stanice mohou pobývat maximálně 2 osoby.
7/ Uživatelé mohou:
-

vyhledávat informace na www stránkách
používat vlastní CD a USB flash disky (uživatel nese odpovědnost za donesená média a také
za škody na hardwaru i softwaru, které s nimi může způsobit)
používat elektronickou poštu prostřednictvím veřejných emailových služeb
komunikovat on-line, prostřednictvím chatu
soubory stažené z internetu ukládat pouze do adresářů k tomu určených (před odchodem
musí být všechny stažené soubory odstraněny)
tisknout výstupy – pravidla viz ceník služeb knihovny

8/ Uživatelé nesmí:
-

-

-

zapínat, vypínat či restartovat počítač
provádět změny v konfiguraci
vědomě narušovat práci ostatních uživatelů počítačové sítě, ani chod a výkonnost sítě jako
celku, např. nadměrným přetěžováním zdrojů sítě, ani používat síť k přístupům do jiných
počítačů nebo do jiných sítí či k šíření počítačových virů
kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a
programů v knihovně
instalovat a spouštět vlastní programy
vyhledávat, prohlížet a stahovat z internetu stránky obsahující pornografii, propagující
fašismus, stránky s obsahem nábožensky a národnostně urážejícím a podněcujícím k násilí a
užívání drog a takové informace vytvářet a šířit
provozovat e-mail přes aplikaci Outlook Express a počítačové hry.

9/ Uživatelé jsou povinni:
-

dbát pokynů pracovníka knihovny
při jakékoliv nejasnosti si vyžádat odbornou pomoc
neodstraňovat vzniklé závady
po přenosu dat na CD nebo USB flash disky smazat jím nahrané soubory z PC
odejít od počítače až po zavření všech programů a oken
dodržovat ustanovení provozního řádu.
respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském,
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů [autorský zákon])
a ostatní předpisy. Případné zneužití dat a informací může být trestné (zákon č. 256/1992 Sb.
o ochraně osobních údajů v informačních systémech).

10/ Provoz PC stanic může být omezen nebo přerušen z důvodu nezbytné technické hardwarové nebo
softwarové údržby, případně z jiných závažných důvodů.
11/ Knihovna uchovává data spojená s provozem internetu za účelem ochrany knihovního fondu a pro
adresné poskytování svých služeb, a to na základě udělení registrace Úřadu pro ochranu osobních údajů
podle zákona č.101/2000 Sb. Data jsou zpracována v interním systému a jsou chráněna proti přístupu
cizích osob.

Bezdrátové připojení k Internetu – Wi-Fi
Uživatelé se mohou vlastními mobilními zařízeními, připojit k Internetu ve vybraných
provozech.
Technické parametry služby:
Pro připojení do sítě je nutné mít zařízení vybaveno Wi-Fi kartou, splňující normu IEEE 802.11b nebo
802.11g. Každé zařízení obdrží IP adresu dynamicky prostřednictvím protokolu DHCP. Povoleny jsou
pouze protokoly http a https. Komunikace je nešifrovaná a snadno odposlouchatelná.
Pravidla využívání Wi-Fi připojení:
1. Služba bezdrátového připojení k Internetu (dále jen Wi-Fi) je k dispozici všem návštěvníkům
knihovny.
2. Na tuto službu není právní nárok a knihovna neodpovídá za její případný výpadek či sníženou
kvalitu, ani za škody, jež by mohly uživateli v důsledku těchto okolností vzniknout.
3. Knihovna není odpovědna za závazky, jež by mohly z činnosti uživatelů používajících službu
Wi-Fi vyplynout vůči třetím osobám.
4. Knihovna neposkytuje uživatelům přístrojové zařízení k využívání této služby a neposkytuje ani
technickou podporu těm uživatelům, kteří ji využívají prostřednictvím přineseného
přístrojového vybavení.
5. Knihovna nemůže zodpovídat za případné škody vzniklé chybným nastavením počítače
uživatele, proto její pracovníci nemohou aktivně manipulovat s touto technikou, a to ani na
vyžádání uživatele.
6. Pracovníci knihovny nezajišťují konfiguraci vlastních zařízení uživatelů.
7. Uživatel nesmí narušovat práci ostatních uživatelů počítačové sítě, ani chod a výkonnost sítě
jako celku, např. nadměrným přetěžováním zdrojů sítě, ani používat síť k přístupům do jiných
počítačů nebo do jiných sítí či k šíření počítačových virů

8. Je zakázáno poskytovat přihlašovací údaje třetím osobám a provádět činnosti, které vedou
k narušení soukromí jiného uživatele, a to i tehdy, když jiný uživatel svou nedbalostí umožní
přístup k citlivým údajům.
9. Uživatelům, kteří nebudou dodržovat pokyny pro využívání služby Wi-Fi, bude tato služba
odmítnuta.

Provozní řád internetu je přílohou Knihovního řádu ŠK Strakonice, nabývá účinnosti dne 1. 1.
2017 a nahrazuje Provozní řád vydaný 1. 12. 2012.
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