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Pravidla pro užívání počítačů a veřejného internetu


Přístup do sítě internet je umožněn zdarma všem návštěvníkům (dále jen uživatelům) MěK Jindřichův Hradec
(dále jen knihovna) především jako zdroj informací sloužící výhradně k jejich osobní potřebě a studijním
účelům a to na počítačích (dále jen PC) pro tento účel vyhrazených.



Uživatelé mají nárok používat PC a internet následovně:
1) registrovaní uživatelé (čtenáři MěK) nad 15 let po dobu 60 minut / den. Popřípadě po domluvě
s obsluhou (pracovníkem knihovny) je možno prodloužit dle potřeby uživatele. Podmínkou je
předložení platného čtenářského průkazu.
2) neregistrovaní uživatelé nad 15 let (může být požadováno předložení průkazu totožnosti) po dobu
30 minut / den. Popřípadě po domluvě s obsluhou (pracovníkem knihovny) je možno prodloužit o
dalších 30 minut / den.
3) děti a mládež do 15 let - přístup k internetu pouze v dětských odděleních a případně v hudebním
oddělení a jen pokud se jedná o registrované čtenáře knihovny z dětského oddělení centrálního
pracoviště či pobočky a s písemným souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců s přístupem
k internetu. Doba pobytu na internetu 30 minut / den, popřípadě po domluvě s obsluhou (pracovníkem
knihovny) je možno prodloužit dle potřeby uživatele.



Po uplynutí časového limitu bude PC automaticky zablokován, uživatel obdrží na monitoru upozornění
předem



Přístup k internetu a jeho používání je uživatel povinen ukončit s ukončením provozní doby knihovny



U jednoho PC může pracovat pouze 1 osoba (výjimku případně na žádost povolí pracovník knihovny).



Uživatel je povinen respektovat autorskou právní ochranu dat. Získané informace a data (v jakékoli formě, na
jakémkoli médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a ke studijním účelům. Není dovoleno tyto
informace jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, kopírovat, půjčovat, distribuovat (ani počítačovou sítí),
prodávat nebo jinak využívat, zvláště ke komerčním účelům.



Uživatelé PC a internetu jsou dále povinni dbát pokynů pracovníků knihovny, při jakékoliv nejasnosti si vyžádat
případně pomoc pouze pracovníka knihovny.



Je zakázáno manipulovat s výpočetní technikou, PC restartovat a vypínat. Nestandardní situace (např.
chybová hlášení, nefunkčnost PC) je třeba okamžitě nahlásit pracovníkovi knihovny. Je zakázáno odstraňovat
vzniklé závady a škody. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace PC, které
by mohly ovlivnit funkčnost PC nebo sítě. Je možné používat pouze předinstalovaný software, není dovoleno
instalovat a spouštět vlastní programy či aplikace (např. stažené z internetu) a nahrávat do PC jakékoliv
soubory či měnit nastavený software.



K PC není dovoleno připojovat jakékoliv zařízení, výjimkou jsou vyměnitelná média určena pro přenos dat
(např. flash disk). Knihovna v žádném případě neodpovídá za ztrátu dat při používání vyměnitelných médií
pro přenos dat.



Jelikož internet v knihovně ze zákona slouží zejména ke zprostředkovávání informací pro veřejnost,
nedoporučuje se provozovat počítačové hry. Je zakázáno navštěvovat stránky s erotickou
a pornografickou tématikou, stránky propagující drogy, násilí, rasismus, stránky národnostně
a nábožensky urážející, případně takové informace vytvářet či šířit.



Informace získané prostřednictvím internetu je možno vytisknout za příslušný poplatek (viz Ceník). Chcete-li
tisknout, klikněte pouze jedenkrát a chvíli vyčkejte, účtujeme i nechtěné výtisky.
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Knihovna neodpovídá za obsah informací, za rychlost spojení a nenese odpovědnost za obsah souborů
stažených z internetu.



Používání bankovních aplikací či aplikací s přístupem k finančním a jiným účtům uživatele je možno pouze na
vlastní zodpovědnost uživatele



Uživatel je povinen zachovávat klid, nerušit svým chováním, hlukem či používáním mobilního telefonu ostatní
uživatele, dále je povinen zachovávat základní etické a hygienické normy a pravidla slušného chování. Je
zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu či omamných látek a osobám ohrožujícím svým chováním
bezpečnost a zdraví ostatních uživatelů a pracovníků knihovny či majetek knihovny!



V případě porušení těchto Pravidel bude uživateli přístup k internetu ukončen. V případě škod, které
vzniknou knihovně nedodržením Pravidel, budou požadovány náhrady po uživateli. V případě opakovaného
porušení Pravidel či jiného závažného porušení knihovního řádu lze uživateli v návaznosti na knihovní
řád odepřít přístup ke službám knihovny až na dobu pěti let!

2

