
REGULAMIN
KORZYSTANIA Z CZYTELNI INTERNETOWEJ MBP W ŚWIECIU

§ 1 Zasady korzystania

1. Prawo  do  korzystania  z  komputerów  i  Internetu  mają  wszyscy  zainteresowani  
po okazaniu bibliotekarzowi dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

2. Każdorazowe korzystanie z komputera i Internetu odnotowane jest przez czytelnika 
wpisem do rejestru użytkowników potwierdzonym podpisem użytkownika.

3. Indywidualna sesja internetowa może trwać 2 godziny z możliwością przedłużenia,
 o ile nie będzie innych czytelników czekających na dostęp do komputera.

4. Bibliotekarz w razie potrzeby i w miarę możliwości udziela instrukcji dotyczących 
wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu oraz korzystania z programów 
użytkowych  i  zbiorów  multimedialnych.  Poszukiwania  prowadzi  samodzielnie 
użytkownik.

5. Korzystający z komputerów i Internetu powinni posiadać podstawowe wiadomości  
z zakresu obsługi systemu operacyjnego WINDOWS oraz umiejętność korzystania  
z przeglądarki internetowej.

6. Bibliotekarz  ma  prawo  kontrolować  czynności  wykonywane  przez  użytkownika  
przy komputerze.

7. Korzystanie  z  dostępu  do  Internetu  ogranicza  się  do  przeglądania  zasobów  sieci 
WWW przy pomocy przeglądarki zainstalowanej na dysku lokalnym komputera.

8. Wyniki pracy można zapisać na dyskietce zakupionej u bibliotekarza.
9. Kończąc sesję z komputerem użytkownik zobowiązany jest usunąć zapisane wcześniej 

przez siebie dane.
10. Korzystanie  z  programów  użytkowych  i  zbiorów  multimedialnych  dostępnych  

przy stanowiskach komputerowych jest bezpłatne.
11. Dźwięk odtwarzany podczas pracy programów multimedialnych może być emitowany 

tylko przez dołączone do komputera słuchawki.

§ 2 Odpowiedzialność użytkowników

1. Użytkownik  ponosi  pełną odpowiedzialność  za spowodowane przez niego szkody  
lub  nadużycia  popełnione  przy  korzystaniu  z  udostępnionych  mu  programów 
użytkowych, zasobów Internetu, zbiorów multimedialnych i powierzonego sprzętu.

2. Bibliotekarz  może  odmówić  dostępu  do  komputera,  jeśli  uzna,  że  użytkownik 
wykonuje czynności niezgodne z Regulaminem.

3. Użytkownik  nie  stosujący  się  do  przepisów  Regulaminu  może  być  na  stałe 
pozbawiony prawa do korzystania z komputerów na podstawie decyzji podjętej przez 
kierownika biblioteki.

§ 3 Ograniczenia dotyczące korzystania z Internetu, zbiorów multimedialnych
 i programów użytkowych

Użytkownikowi zabrania się:
1. Instalowania  oprogramowania  oraz  dokonywania  zmian  w  konfiguracji  systemu 

operacyjnego, zainstalowanego na dysku lokalnym komputera.
2. Używania własnych nośników danych i oprogramowania.



3. Wykorzystywania Internetu do:
a) przesyłania,  udostępniania  i  korzystania  z  danych  naruszających  prawo  oraz 

powszechnie uznanych za obsceniczne lub obraźliwe
b) korzystania  z  poczty  elektronicznej,  chatów,  IRC  i  innych  funkcji  mających 

wyłącznie rozrywkowy charakter
c) wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców
d) uruchamiania gier komputerowych

4. Spożywania posiłków i picia napojów przy komputerze.

§ 4 Skargi i wnioski

1. Skargi i wnioski czytelnik może wpisać do książki  skarg i  wniosków lub zgłaszać
 u kierownika MBP.

2. Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. nr 133, poz. 883) Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu informuje, że dane 
osobowe czytelników zbierane i przechowywane służą jedynie do realizacji bibliotece 
podstawowych zadań bibliotecznych wynikających z przepisów prawa.
Każdy  czytelnik  ma  prawo  wglądu  do  swoich  danych  osobowych  oraz  ich 
poprawiania.

Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 marca 2006 roku.
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