Příloha Knihovního řádu Místní knihovny ve Věžkách
Místní knihovna ve Věžkách

Provozní řád internetové stanice
Místní knihovna ve Věžkách umožňuje přístup na internet uživatelům a návštěvníkům knihovny.
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Uživatel nesmí používat výpočetní techniku knihovny k jiným účelům než k využití služeb
poskytovaných knihovnou.
Každý nový uživatel internetu se seznámí s provozním řádem internetové stanice. (Provozní řád
internetové stanice je součástí Knihovního řádu). Svým podpisem potvrdí dodržování podmínek
provozního řádu v prohlášení. Pokud uživatel tyto sjednané podmínky nedodrží, může být vyloučen
z užívání internetu. Uživatelé registrovaní v knihovně mají přednost v přístupu k internetu.
Uživatelé musejí dbát pokynů pracovnice knihovny.
Přístup k internetu je v Místní knihovně ve Věžkách zdarma.
U jedné stanice mohou pracovat nejvýše 2 lidé.
Práce u PC stanice může být limitována zaměstnancem knihovny.
Termín a dobu přístupu na internet je možné v knihovně předem rezervovat. Uživateli je zakázáno
kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů
v knihovně.
Uživatelé mohou používat pouze předinstalovaný software. Není dovoleno spouštět nebo instalovat
jakékoliv vlastní programy a aplikace stažené z Internetu nebo měnit nastavení software.
Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by
jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače.
Uživatel je plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní
techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
Informace získané z bází dat zpřístupněných v Internetu si mohou uživatelé pro vlastní potřebu
kopírovat na formátované diskety.
Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní
potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále
rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat
nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.
Je zakázáno vyhledávat, šířit, prohlížet a nahrávat z Internetu stránky nebo soubory
obsahující pornografii, propagující rasismus, nábožensky a národnostně urážející a
podněcující k násilí a k užívání drog. Stejně tak je zakázáno uvedené informace šířit v
Internetu.
Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz autorský zákon č. 121/2000 Sb. ve
znění pozdějších změn a ostatní předpisy). Případné zneužití dat a informací může být trestné (viz
zákon č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech).
Elektronickou poštu je možno používat prostřednictvím veřejně přístupných služeb.
Provozovatel (Obec Věžky) nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z Internetu.
V případě porušení provozního řádu může být uživatel vykázán z knihovny.

Ve Věžkách dne 17.4.2006

Bedřich Gardavský v.r. – starosta Obce Věžky

