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REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIECI BEZPRZEWODOWEJ (DCT-Hotspot) NA
TERENIE DCT GDAŃSK SP. Z O.O.

1. Niniejszy regulamin określa zasp. z o.o.dy korzystania z dostępu do Internetu za pomocą bezprzewodowej
sieci komputerowej (WI-FI) (zwanej dalej Siecią) przez gości (dalej Użytkownik) na terenie terminala
kontenerowego DCT Gdańsk sp. z o.o..
2. Warunkiem skorzystania z Sieci jest zalogowanie się i akceptacja niniejszych warunków.
3. Sieć działa na terenie DCT Gdańsk sp. z o.o., ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk.
4. Właścicielem i dostawcą Sieci jest DCT Gdańsk sp. z o.o., która ponosi opłaty związane z jej eksploatacją.
5. Za korzystanie z Sieci DCT Gdańsk sp. z o.o. nie będzie pobierała opłat od Użytkownika.
6. DCT Gdańsk sp. z o.o. nie gwarantuje:
a) nieprzerwanego, poprawnego funkcjonowania Sieci;
b) dostępności wszystkich usług sieciowych, aplikacyjnych i internetowych.
7. DCT Gdańsk sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do rejestrowania informacji mogących posłużyć do ustalenia
tożsp. z o.o.mości osób, które naruszyły ustalenia niniejszego regulaminu, prowadząc to w sposób
nienaruszający prywatności Użytkownika.
8. Każdy Użytkownik łącząc się z Siecią zobowiązuje się:
a) wykorzystywać Sieć do celów zgodnych z prawem;
b) nie udostępniać, nie przesyłać oraz nie ściągać z Sieci żadnych treści, które są niezgodne z prawem
lub których prawa własności nie należą do użytkownika;
c) nie przesyłać, nie udostępniać i nie ściągać treści mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste
lub niezgodnych z ogólnie przyjętą etykietą;
d) nie wykorzystywać dostępu do Sieci do celów rozpowszechniania niezamówionych przez
odbiorców treści o charakterze reklamowym czy jakimkolwiek innym, tzw. SPAMU;
e) nie rozpowszechniać wirusów komputerowych lub innych programów, plików, treści mogących
uszkodzić sprzęt innych użytkowników Sieci;
f)

nie naruszać zabezpieczeń stosowanych w Sieci.

9. Użytkownik naruszający zasady niniejszego regulaminu może zostać pozbawiony okresowo lub
całkowicie dostępu do w/w sieci, a w szczególności za:
a) usiłowanie uzyskania dostępu do jakichkolwiek zasobów, do których Użytkownik nie jest
uprawniony, próby ominięcia zabezpieczeń stosowanych przy dostępie bezprzewodowym (tj. zmiana
adresu IP, nadanego przez serwer DHCP, stosowanie tuneli itp.);
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b) udostępnianie oraz pobieranie z Sieci materiałów chronionych prawami autorskimi (oprogramowanie,
filmy, muzyka, itp.), treści rasistowskich, faszystowskich i pornograficznych;
c) korzystanie z aplikacji i programów komputerowych służących do pobierania plików przez
Użytkownika Sieci np. P2P, P12M, czy Torrent'y;
d) dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie sygnału poprzez stosowanie repeaterów, routerów, anten,
kabli itp. urządzeń.
e) uruchamianie usług serwerowych na urządzeniach podłączonych do punktów udostępniających
bezpłatną i bezprzewodową Sieć gościom DCT Gdańsk sp. z o.o.;
f) wszelkie inne działanie Użytkownika, które może zostać uznane za niebezpieczne dla funkcjonowania
Sieci lub sprzeczne z prawem.
10. Użytkownik we własnym zakresie dba o bezpieczeństwo swoich danych. DCT Gdańsk sp. z o.o. nie ponosi
odpowiedzialności za przeprowadzone przez Użytkownika operacje dokonane za pośrednictwem
Internetu. Nie odpowiada ona również za działanie pobranego z Sieci oprogramowania, ani za ewentualne
szkody spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez to, że Użytkownik za pośrednictwem Sieci
skorzystał z Internetu.
11. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za szkody spowodowane jego
działalnością z użyciem Sieci.
12. Użytkownik podłączając się do Sieci jest zobowiązany do właściwego zabezpieczenia swojego sprzętu
przez niepowołanym dostępem z zewnątrz, oraz do posiadania oprogramowania antywirusowego.
13. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony bez uprzedzenia.
14. Nieznajomość regulaminu przez Użytkownika nie zwalnia go z odpowiedzialności za jego przestrzeganie.
15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące w tym
zakresie przepisy prawa.
16. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z korzystania z Sieci przez Użytkownika będzie sąd
powszechny właściwy ze względu na siedzibę Spółki.
17. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.dctgdansk.com oraz w portalu.
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