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Pacjenci przebywający na Szpitalu mogą korzystać z darmowego dostępu do 

Internetu za pomocą sieci Wi-Fi na zasadach określonych w niniejszym 

regulaminie. 

I. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu - Hotspot (zwany dalej 

"Regulaminem") określa zasady korzystania z sieci bezprzewodowej na terenie NZOZ Szpitala 

Powiatowego w Dzierżoniowie sp. z o.o. (zwany dalej: Szpitalem”). 

2. Organem odpowiedzialnym za działanie usługi jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie sp. z o.o. - zwany dalej „Dostawcą”. 

3. Dostęp do sieci bezprzewodowej jest możliwy w budynkach Dostawcy. 

4. Dostęp do sieci bezprzewodowej zabezpieczony jest hasłem, które dostępne jest w punktach 

obsługi pacjenta (sekretariaty, rejestracje). 

5. Z dostępu do Internetu może skorzystać każda osoba, zwana dalej „Użytkownikiem”, po 

zalogowaniu się do sieci o nazwie „Szpital Wi-Fi” oraz zaakceptowaniu regulaminu. 

6. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Szpitala pod adresem www. 

szpital.dzierzoniow.pl w zakładce „Strefa Pacjenta” oraz na tablicach ogłoszeń znajdujących się 

na terenie Szpitala. 

7. Użytkownik akceptując Regulamin zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień. Dostęp 

do sieci bezprzewodowej będzie niemożliwy w przypadku braku akceptacji Regulaminu. 

II. Warunki i zakres odpowiedzialności 

Usługa działa z następującymi ograniczeniami:  

przepustowość dostępna dla użytkowników jest ograniczona do poziomu:  

- do 512 kb/s dla wysyłania (tzw. uplink/upload), tj. od Użytkownika do Internetu, 

- do 3096 kb/s dla pobierania (tzw. downlink/download), tj. z Internetu do Użytkownika. 

Maksymalny czas trwania sesji to 3 godziny. 

Po tym czasie Użytkownik musi ponownie zalogować się do sieci.  

1. Dostawca informuje, że transmisja w sieci bezprzewodowej wykorzystuje szyfrowanie w 

standardzie WPA2. Szpital jednakże nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo 

przesyłanych i odbieranych danych za pośrednictwem usługi. 

2. Dostęp do Internetu nie ma charakteru komercyjnego. 

3. Usługa jest nieodpłatna. 

4. W celu nawiązania połączenia, należy dysponować własnym urządzeniem przenośnym 

wyposażonym w prawidłowo działającą bezprzewodową kartę sieciową standardu 802.11a/n, po 

wpisaniu hasła: NaZdrow!3  

5. Dostawca informuje, że w trakcie korzystania z usługi mogą być zbierane informacje techniczne 

na temat urządzeń końcowych oraz adresów odwiedzanych stron internetowych. 

6. Sieć „Szpital Wi-Fi” nie jest połączona z urządzeniami infrastruktury Dostawcy 

wykorzystywanych do świadczenia i rozliczania usług medycznych. 

7. Dostawca zastrzega sobie prawo odmowy lub blokowania dostępu do sieci Hotspot 

Użytkownikowi i/lub urządzeniu końcowemu, wobec którego zostanie wykazane złamanie 

któregokolwiek z zakazów wskazanych niniejszym regulaminie. 

8. Dostawca informuje, że aktywność Użytkowników w korzystaniu z usługi jest 

monitorowana. 

9. Dostawca dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z sieci było realizowane 

na najwyższym poziomie, zastrzegając jednocześnie możliwość wprowadzania przerw 

w dostępności do usługi ze względu na prace konserwacyjne i inne zdarzenia losowe, 

na które Dostawca nie ma wpływu. 
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10. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu czasowego bądź stałego braku sygnału 

internetowego wynikającego z wyłączenia lub problemów technicznych z nadajnikiem Hotspot. 

11. Dostawca nie odpowiada za czasowy brak pokrycia radiowego w wyznaczonych miejscach ani za 

obniżenie przepustowości łącza. 

12. Dostawca nie odpowiada za nieuprawnione użycie oprogramowania lub innych utworów 

będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej dostępnych w Internecie. 

13. Dostawca nie odpowiada za szkody wyrządzone przez oprogramowanie dostarczone przez osoby 

trzecie. 

14. Dostawca nie odpowiada za dane gromadzone lub przekazywane przez Użytkownika oraz za 

żadne szkody jakie może ponieść Użytkownik w związku z korzystaniem z dostępu do Hotspot. 

15. Dostawca nie prowadzi wsparcia dla Użytkowników w zakresie zakupu i konfiguracji urządzeń 

sieciowych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność urządzeń Użytkownika 

z infrastrukturą działającą w ramach usługi. 

 

III. Obowiązki Użytkownika 

1. Korzystanie z usługi odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. 

2. Użytkownikowi nie wolno używać usługi między innymi do następujących celów: 

a) przesyłać i udostępniać treści, które są niezgodne z prawem lub powszechnie uznanych za 

obraźliwe lub są przedmiotem ochrony własności intelektualnej, której podmiotem nie jest 

Użytkownik, 

b) przesyłać i udostępniać treści mogących naruszyć prawa osobiste, 

c) masowo rozsyłać niechcianych lub niepotrzebnych wiadomości elektronicznych (tzw. 

spam), 

d) rozpowszechniać wirusów i złośliwego oprogramowania tj. wszelkich aplikacji, skryptów 

itp. mających szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do innych 

użytkowników Internetu, lub mogących uszkodzić komputery innych użytkowników 

Internetu, w szczególności zakłócać pracę sprzętu Dostawcy. 

e) odsprzedawać dostęp do Internetu 

f) wykorzystywać sieci do działań niezgodnych z prawem, 

g) rozsyłać treści reklamowych, 

h) omijać lub łamać zabezpieczeń zastosowanych w sieci (np. zmiany adresu MAC karty 

sieciowej, zmiany adresu IP przydzielonego przez serwer DHCP). 

i) Korzystać z Internetu w sposób uciążliwy dla innych pacjentów lub utrudniający realizację 

obowiązków służbowych personelowi medycznemu Szpitala, 

j) pozostawiać włączonego sprzętu w czasie, w którym użytkownik z niego nie korzysta. 

3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za wszelkie szkody wyrządzone 

innym osobom lub podmiotom w związku z korzystaniem z udostępnionego mu w Szpitalu 

Internetu, jak również za szkody spowodowane przez inne osoby, którym umożliwił skorzystanie 

z przekazanych mu uprawnień w zakresie dostępu do Internetu. 

IV. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin może zostać zmieniony przez Dostawcę w każdym czasie bez uprzedzenia. Aktualna 

wersja Regulaminu będzie dostępna pod adresem wskazanym w dziale I pkt 4. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa. 

 

 


