Provozní řád internetu v Městské knihovně v Sezemicích
(1) Registrovaný uživatel je povinen před začátkem práce s internetem předložit platný
průkaz. Neregistrovaný uživatel uhradí jednorázový poplatek dle ceníku a předloží průkaz
totožnosti.

(2) Internet smí využívat každý návštěvník knihovny starší 15 let nebo dítě v doprovodu
osoby starší 18 let. Internet je možno využívat v rámci půjčovní doby.

(3) Každý nový neregistrovaný uživatel internetu je povinen se seznámit s tímto provozním
řádem.

(4) Uživatel musí ovládat práci s počítačem.
(5) U jedné stanice může pracovat pouze jeden uživatel, v případě dítěte i doprovod.
Uživatel musí respektovat soukromí ostatních uživatelů, nerušit a neobtěžovat ostatní
uživatele a zachovávat základní etické a hygienické normy a pravidla slušného chování.
Není možno jíst, pít, kouřit a používat mobilní telefon.

(6) Použití internetu je časově omezeno, a to na maximálně 30 minut denně. Tuto dobu lze
prodloužit, jestliže není další zájemce. Uživatel si sám sleduje dodržení dohodnutého
času stráveného na internetu. Registrovaní uživatelé mají vždy přednost před
neregistrovanými.

(7) Uživatel si může rezervovat (osobně nebo telefonicky) použití internetu, elektronických
databází nebo počítače pro úpravu vlastního textu na určitou hodinu. O době rezervace
rozhoduje pracovnice knihovny. Doba prodlení je maximálně 10 minut, poté přichází na
řadu další zájemce. Stejným způsobem lze rezervaci zrušit.

(8) Uživatel musí ovládat základy práce na počítači s operačním systémem MS Windows a
základní principy práce s počítačovou sítí internet. Uživatelé pracují samostatně,
pracovnice knihovny neposkytují školení. Za poplatek stanovený ceníkem si mohou
uživatelé domluvit individuální pomoc po práci s internetem.

(9) Uživatel může používat pouze nainstalovaný software. Není dovoleno manipulovat
s prostředím Windows, měnit nastavení programů, spouštět nebo instalovat jakékoliv
vlastní programy a aplikace stažené z internetu a restartovat počítače.

(10) Informace a soubory získané při práci s internetem si mohou uživatelé vytisknout na
tiskárně nebo uložit na vlastní výměnná paměťová zařízení USB Flash Disk. Práci
s výměnným paměťovým zařízením si provádí uživatel sám, není poskytována
pracovníkem knihovny. Knihovna neodpovídá za kompatibilitu a případnou nefunkčnost
USB Flash Disků s nainstalovaným operačním systémem.

(11) Není povoleno používat vlastní CD a DVD.
(12) Získané informace a data slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a není povoleno je
dále šířit, rozmnožovat nebo jinak zneužívat, a to zejména ke komerčním účelům.
Uživatel je povinen respektovat ochranu autorských práv podle zákona č. 121/2000 Sb.,
autorský zákon.

(13) Knihovna nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z internetu, zvláště pak
obsahují-li viry. Používání bankovních a dalších aplikací s přístupem k finančním a jiným
účtům uživatele je možné pouze na vlastní zodpovědnost.

(14) Knihovna neodpovídá za ztrátu dokumentů uložených na lokálních discích počítačů.
(15) Není povoleno hrát počítačové hry.
(16) Knihovna neodpovídá za rychlost spojení.

(17) V případě poruchy připojení, které bude ihned uživatelem nahlášeno, odečte obsluha od
celkové doby připojení čas, kdy bylo spojení přerušeno.

(18) Není dovoleno vyhledávat stránky s erotickým a pornografickým obsahem, stránky
propagující xenofobii, násilí, fašismus nebo podněcující k užívání drog.

(19) Pro potřeby posílání elektronické pošty je možné využít bezplatných mailových služeb
na internetu.

(20) Uživatel nesmí vykonávat žádnou činnost, která by poškodila provoz PC, periferií nebo
sítě, nesmí blokovat komunikační linky a omezovat výkon PC a nesmí se pokoušet o
obcházení prostředků ochrany dat.

(21) Provoz sítě knihovny může být omezen nebo přerušen z důvodů nezbytné technické
údržby, případně z jiných závažných důvodů.

(22) Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače a
veškeré náklady, které vzniknou knihovně v důsledku nekorektního nebo
neautorizovaného přístupu k elektronickým bázím a dokumentům, je uživatel povinen
uhradit.

(23) V případě porušení provozního řádu může být uživatel vykázán pracovníky z knihovny.
Tímto však nezaniká jeho povinnost zaplatit stanovený poplatek.
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