Regulamin
korzystania z usługi HOT SPOT
§1

1. Centrum Handlowe przy Alei Pokoju 44 w Krakowie, zwane dalej Centrum Handlowym umożliwia
swoim klientom (zwanym dalej „Użytkownikami”), bezprzewodowy dostęp do świadczonych przez innych
operatorów (zwanych dalej „Operatorami”) usług dostępu do sieci Internet (dalej również „wifi”). Usługa
jest świadczona jedynie w Centrum Handlowym.
2.

Dostęp do Internetu nie ma charakteru komercyjnego.

3. Centrum Handlowe ani Operatorzy nie zapewniają wsparcia technicznego dla Użytkowników w żadnym
zakresie.
4. Ze względów bezpieczeństwa Centrum Handlowe ani Operatorzy nie gwarantują dostępności do
wszystkich usług sieciowych.
5.

Z wifi może korzystać każdy Użytkownik, o ile stosuje się do postanowień niniejszego Regulaminu.

6. Ruch sieciowy jest na bieżąco monitorowany i archiwizowany dla celów związanych z wykonaniem
ustawowych obowiązków Centrum Handlowego lub Operatorów.
§2

1. Centrum Handlowe ani Operatorzy nie odpowiadają za przerwy w działaniu wifi lub chwilowe obniżenia
przepustowości łącza - w szczególności ze względu na prace konserwacyjne lub zdarzenia losowe.

2. Akceptacja niniejszego Regulaminu rozpoczyna sesję połączenia. Użytkownik ma prawo do
wielokrotnego nawiązania połączenia.
3. Centrum Handlowe ani Operatorzy nie odpowiadają za brak pokrycia radiowego w Centrum
Handlowym lub za obniżenie przepustowości łącza.
4.

Centrum Handlowe ani Operatorzy nie odpowiadają za warunki techniczne panujące w wifi.

5. Centrum Handlowe ani Operatorzy nie odpowiadają za żadne szkody powstałe w związku z
korzystaniem z wifi lub usług dostępnych przez wifi, w szczególności za szkody powstałe z przyczyn
leżących po stronie Użytkownika, jak również za uszkodzenia sprzętu lub oprogramowania, utratę lub
ujawnienie danych w związku z lub w czasie korzystania z wifi, blokadę wifi lub usług dostępnych przez
wifi, ani za szkody lub krzywdy spowodowane rozwinięciem się wirusa lub innego złośliwego
oprogramowania („robaka”) dostarczonego do sieci lub z innych przyczyn.
6. Centrum Handlowe ani Operatorzy nie odpowiadają za dane gromadzone lub przekazywane przez
Użytkownika przy pomocy usług świadczonych w ramach dostępu.
§3

1. Użytkownik korzystający z dostępu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zobowiązany
jest do:
a.

b.

przestrzegania przepisów prawa,

nierozpowszechniania nielegalnych treści,

c. zabezpieczenia swoich urządzeń przed niepowołanym dostępem z zewnątrz oraz posiadania
oprogramowania antywirusowego.

2. Użytkownik zobowiązuje się do niewykonywania żadnych czynności mogących wpłynąć niekorzystnie
na działanie urządzeń dostępowych lub urządzeń innych Użytkowników lub naruszających prawa osób
trzecich. W szczególności zabronione są:
a. usiłowanie uzyskania dostępu do informacji zasobów sieciowych, do których Użytkownik nie
jest uprawniony,

b. usiłowanie nielegalnego wejścia do zasobów systemów informatycznych będących w
posiadaniu innych Użytkowników,
c. usiłowanie ominięcia zabezpieczeń stosowanych przy dostępie bezprzewodowym (zmiana
adresu IP, stosowanie tuneli itp.),
d.

dalsze udostępnianie sygnału przez stosowanie repeaterów, routerów, itp.,

e. udostępnianie, rozpowszechnianie lub pobieranie materiałów, których posiadanie,
prezentowanie lub przesyłanie jest zabronione, chronionych prawami autorskimi lub innymi
prawami (oprogramowanie, filmy, muzyka, itp.), a także pornograficznych,
f. udostępnianie lub rozpowszechnianie informacji i innych materiałów, jakie mogą naruszyć
dobra osobiste osób trzecich,

g. korzystanie z aplikacji p2p, dalsze udostępnianie usługi, uruchamianie serwerów na
urządzeniach podłączonych do sieci wifi,

h. wysyłanie spamu (mass mailing), rozpowszechnianie wirusów komputerowych lub innego
oprogramowania, które może uszkodzić sprzęt i oprogramowanie innych osób trzecich,
i. wszelkich innych działań, które mogą być uznane za potencjalnie niebezpieczne dla
funkcjonowania sieci lub łamiące prawo.

3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność, nie wyłączając odpowiedzialności karnej, za sposób,
w jaki wykorzystuje wifi, w tym za treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości, z uwzględnieniem
odpowiedzialności karnej za działanie niezgodne z prawem.
§4

1. Nieznajomość Regulaminu przez Użytkownika nie zwalnia z odpowiedzialności za naruszenie
regulaminu. Przyjmuje się, że zaakceptowanie treści Regulaminu oznacza wcześniejsze zapoznanie się z
jego treścią.

2. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie,
Centrum Handlowe oraz Operatorzy zastrzegają sobie prawo do natychmiastowego przerwania
świadczenia danemu Użytkownikowi wifi oraz zablokowania dostępu lub wyłączenia możliwości dostępu w
przyszłości, poprzez podjęcie odpowiednich działań technicznych.
3. Centrum Handlowe oraz Operatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w zakresie
możliwości korzystania z wifi wynikających z ochrony poprawnej pracy sieci, a w szczególności ograniczeń
dotyczących dostępu do poszczególnych usług internetowych lub maksymalnej ilości transmitowanych
danych.
4. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem www.galeriaplaza.pl oraz w siedzibie Centrum
Handlowego. Centrum Handlowe zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym
czasie, jednakże zmiana Regulaminu nie wpływa na te sesje połączenia, które zostały nawiązane przed
wprowadzeniem zmiany, do chwili ich rozłączenia.
5.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 grudnia 2015 roku.

Uwagi dotyczące funkcjonowania świadczonej usługi prosimy kierować:
Galeria Plaza;

Aleja Pokoju 44; 31-564 Kraków

galeria.plaza@cushwake.com

tel.: 48 12 684 16 00 (Poniedziałek-Piątek godz. 9-17) fax.: 48 12 684 16 10
Akceptuję regulamin.

