

Provozní řád veřejného internetu
1. Služby Internetu může využívat každý zájemce, který ovládá základy práce na počítači
s operačním systémem Windows a základní principy práce s počítačovou sítí internet.
Služby internetu neumožňuje knihovna anonymně.
Registrovaným čtenářům je přístup povolen na základě platného čtenářského průkazu.
Neregistrovaným návštěvníkům je umožněn přístup po předložení průkazu totožnosti.
Děti do 15 let mají k Internetu přístup pouze v případě, že jsou registrovány jako čtenáři
knihovny a předloží písemný souhlas rodičů nebo zákonných zástupců s přístupem na
internet.
2. Uživatel je povinen seznámit se s provozním řádem pro práci s internetem a dodržovat
jeho ustanovení.
3. Uživatel je povinen dbát pokynů pracovníka knihovny.
4. Termín a hodinu návštěvy internetového pracoviště je možné předem rezervovat, stejným
způsobem je možné rezervaci zrušit. Doba prodlení je maximálně 10 minut.
5. Každý uživatel internetu má k dispozici 1 hodinu práce, pokud setrvá déle, je
povinen v případě dalšího zájemce uvolnit místo do 5 minut po upozornění.
6. U jednoho počítače mohou pracovat nejvýše 2 osoby.
7. Uživatel může používat pouze přeinstalovaný software. Není dovoleno nahrávat na disk
jakékoliv vlastní soubory, instalovat aplikace stažené z internetu, měnit nastavení programů
nebo restartovat počítač.
8. Informace a soubory získané při práci na internetu si uživatel může kopírovat na diskety, CD,
flashdisky. Je povoleno připojovat digitální fotoaparáty. Rovněž je možné požádat pracovnici
knihovny o vytištění textu.
Se získanými informacemi nakládá uživatel výhradně v souladu s ustanovením autorského
zákona a ostatními právními předpisy. Získané informace a data slouží výhradně k osobní
potřebě uživatele a jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoli způsobem dále
rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat, prodávat nebo jinak
využívat ke komerčním účelům.
9. Není dovoleno navštěvovat, šířit a stahovat z internetu stránky nebo soubory
obsahující pornografii, propagující rasismus a podněcující k násilí a užívání drog.


10. Používání bankovních a dalších aplikací s přístupem k finančním a jiným účtům uživatele je
možné pouze na vlastní zodpovědnost uživatele.
11. Městská knihovna Hanušovice nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z internetu.
Rovněž neodpovídá za rychlost připojení.
12. Uživatel nese plnou odpovědnost za škody způsobené Městské knihovně Hanušovice
porušením provozního řádu pro práci s internetem.
13. V případě porušení provozního řádu veřejného internetu může pracovnice knihovny ukončit
přístup uživatele k internetu. Povinnost uživatele zaplatit poplatek za dobu užívání internetu
tím nezaniká.
14. Výjimku z řádu povoluje knihovník.
15. Stížnosti, připomínky a náměty pro činnost knihovny mohou návštěvníci internetu sdělit
knihovníkovi nebo doručit na Městský úřad Hanušovice.
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