Regulamin korzystania z komputerów udostępnionych w ramach projektu „ELeader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców
gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków i Czarnocin” w Lokalnych Punktach
Konsultacyjnych (LPK)
1. Konsorcjum gmin Moszczenica, Ujazd, Będków i Czarnocin realizując
Projekt „E-Leader…” udostępnia sprzęt komputerowy w tzw. Lokalnych
Punktach Konsultacyjnych (LPK) w celu nieodpłatnego korzystania z
zasobów Internetowych.
2. Zasady dostępu, korzystania z Internetu i sprzętu komputerowego w LPK
określa niniejszy regulamin.
3. Wszyscy korzystający ze sprzętu komputerowego zobowiązani są do
bezwzględnego wykonywania poleceń o charakterze porządkowym
wydawanych przez administratorów sieci E-Leader (…) lub innych
pracowników placówek, w których otwarto Lokalne Punkty Konsultacyjne
projektu „E-Leader(…)”.
ZASADY DOSTĘPU DO KOMPUTERÓW W LPK
1. Korzystanie z komputerów udostępnionych w LPK jest bezpłatne.
2. Użytkownicy komputerów w LPK korzystają z tzw. profilu
obowiązkowego systemu Windows, co oznacza, że po wylogowaniu z
komputera wszystkie zapisane tam dane zostaną utracone.
3. Lokalizacje, terminy korzystania z LPK, osoby odpowiedzialne za ich
udostępnianie oraz informacja o przystosowaniu ich do potrzeb osób
niepełnosprawnych
zostały
opublikowane
na
stronie
www.eleader.moszczenica.eu
4. Z komputerów w LPK korzystać można poprzez zalogowanie się przy
pomocy imiennej karty chip lub dla osób jej nieposiadających przed
pierwszym, przystąpieniem do korzystania z komputerów każdy klient
zobowiązany jest do wypełnienia i podpisania formularza znajdującego się w
danym LPK i zapoznania się z niniejszym regulaminem organizacyjnym.
Podpisanie formularza lub zalogowanie się przy pomocy karty chip jest
równoznaczne z akceptacją regulaminu.
5. Każde skorzystanie z komputerów LPK jest rejestrowane na urządzeniach w
sieci E-Leader(…)
6. Maksymalny czas korzystania jednej osoby z Internetu w LPK wynosi 1godzinę zegarową dziennie, za wyjątkiem sytuacji, kiedy pozostałe
stanowiska pozostają niewykorzystane a administrator systemu

informatycznego lub inny upoważniony pracownik nie wyrazi sprzeciwu na
dłuższe korzystanie z komputera.
7. Na każdym stanowisku pracy może przebywać tylko jedna osoba, w
pozostałych przypadkach zgodę musi wyrazić administrator systemu
informatycznego lub inny upoważniony pracownik LPK.
8. Każdy użytkownik LPK ma prawo do uzyskania pomocy technicznej, w tym
celu należy skontaktować się z osobą wskazaną na stronie
www.eleader.moszczenica.eu
9. Zabronione jest korzystanie ze stron internetowych i udostępniania danych
zawierających treści niezgodne z prawem (erotyczne, pornograficzne,
propagujące przemoc, itp.)
10.Użytkownik może zapisać potrzebne informacje na własnym pendrive. Na
użycie takiego nośnika należy uzyskać zgodę obsługi. Przed użyciem nośnik
należy przekazać pracownikowi obsługującemu LPK w celu oczyszczenia z
ewentualnych wirusów.
11.Za uszkodzenie sprzętu spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
odpowiada osoba korzystająca z tego sprzętu.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA I CYWILNA
1. Wszyscy korzystający z komputerów w LPK ponoszą odpowiedzialność karną i
cywilną za wszelkie wykroczenia i przestępstwa popełnione podczas lub w
związku z korzystaniem z komputerów w LPK.
2. W szczególności odpowiedzialność wymieniona w pkt. 1. dotyczy:
a) umyślnego bądź nieumyślnego niszczenia sprzętu komputerowego;
b) doprowadzania sieci komputerowej do niesprawności;
c) prób nieuprawnionego dostępu do zastrzeżonych elementów sieci;
d) nielegalnego kopiowania programów komputerowych;
e) wprowadzania jakichkolwiek programów do sieci bez pisemnej zgody
pracownika LPK. Korzystający ponosi pełną odpowiedzialność finansową za
szkody i straty wynikłe z niewłaściwego użytkowania sprzętu komputerowego oraz
innego sprzętu technicznego będącego w posiadaniu LPK.
ŚRODKI DYSCYPLINARNE
1. W przypadku naruszenia regulaminu administratorzy sieci E-Leader (…),
administrator sieci lokalnej lub inny upoważniony pracownik danej placówki LPK
ma prawo zastosować środki dyscyplinarne :
a) upomnienie
b) upomnienie ze skierowaniem wniosku o zakazie korzystania z komputerów w
LPK .

2. Każdy użytkownik może być natychmiast pozbawiony prawa korzystania z
komputerów w LPK, gdy:
a) dokona udokumentowanej próby korzystania z zasobów zakazanych
(pornograficznych, erotycznych, propagujących przemoc, itp. ) lub będzie stosował
wyrażenia ogólnie przyjęte za wulgarne,
b) będzie próbował instalować własne oprogramowanie bez zgody pracownika
LPK .
c) będzie próbował przez swoje działanie dokonać usunięcia lub zmiany danych
znajdujących się w zasobach LPK (poza danymi, do których ma prawo dostępu).
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Nieprzestrzeganie regulaminu LPK powoduje czasowy lub bezwzględny zakaz
korzystania komputerów LPK.
2.Administrator nie odpowiada za treść ogłoszeń zamieszczonych w bazach
internetowych, wiarygodność firm zamieszczających tam swoje oferty oraz za
jakość i wiarygodność, informacji udostępnianych w Internecie przez inne
instytucje.
4. W LPK obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu.
5. Osoby administrujące siecią E-Leader(…) oraz osoby administrujące LPK nie
odpowiadają za rzeczy pozostawione w LPK przez osoby z niej korzystające .
6. Osoby administrujące siecią E-Leader(…) oraz osoby administrujące LPK nie
odpowiadają za uzależnienie korzystających z LPK od sieci Internet lub gier
komputerowych.
7. Pracownicy LPK, stażyści oraz użytkownicy mają obowiązek zapoznać się z
postanowieniami niniejszego regulaminu.

