Regulamin korzystania z WiFi
Regulamin korzystania z Punktu Dostępowego WiFi umieszczonego
w autobusach Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o.
Przed rozpoczęciem korzystania z usługi WiFi należy zapoznać się z niniejszym regulaminem. Korzystanie
z usługi WiFi jest jednoznaczne z jego akceptacją. W przypadku braku akceptacji niniejszego regulaminu
nie należy korzystać z usługi WiFi.
1. Korzystanie z usługi WiFi odbywa się bezpłatnie.
2. Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w skrócie MZK nie ponosi jakiejkolwiek
odpowiedzialności za:
• czasowy brak dostępu do usługi WiFi, ani za prędkość łącza,
• nieuprawnione użycie oprogramowania lub innych utworów będących przedmiotem ochrony
własności intelektualnej dostępnych w Internecie,
• szkody wyrządzone przez oprogramowanie dostarczone przez strony trzecie,
• za warunki techniczne panujące w sieci radiowej oraz opóźnienia w strefie Internetowej, które
mogą mieć wpływ na rzeczywisty transfer do i z urządzenia pasażera w Internecie.
3. WiFi działa we wskazanych autobusach MZK
4. Właścicielem sieci bezprzewodowej WiFi jest MZK, który ponosi koszty jej eksploatacji.
5. Z WiFi mogą korzystać jedynie pasażerowie, korzystający w danej chwili z usług przewozowych
MZK.
6. MZK nie prowadzi wsparcia dla pasażera, jak również nie ponosi odpowiedzialności za brak
kompatybilności urządzeń pasażera z punktem dostępowym.
7. MZK nie gwarantuje dostępności do wszystkich usług sieciowych.
8. Transmisja radiowa usługi WiFi nie jest szyfrowana.
9. Pasażer korzysta z usługi WiFi wyłącznie na własne ryzyko.
10. Pasażer zobowiązany jest do korzystania z sieci WiFi wyłącznie do działań zgodnych
z prawem.
W szczególności nie wolno używać usługi WiFi do następujących celów:
a. przesyłania i udostępniania treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony
własności intelektualnej, której pasażer nie jest uprawniony,
b. przesyłania i udostępniania treści mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste, szczególnie
treści wulgarnych, obraźliwych i o podłożu rasowym,
c. masowego rozsyłania niezamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym (tzw.
spam),
d. rozpowszechniania wirusów komputerowych i innych programów mogących uszkodzić
urządzenia lub oprogramowanie innych użytkowników Internetu,
e. odsprzedawania dostępu do sieci Internet bez wiedzy i pisemnej zgody Miejskiego Zakładu
Komunikacyjnego Sp. z o.o.,
f. obciążania w znacznym stopniu pasma,
g. Zakłócania w jakikolwiek sposób działania punktów dostępowych, poprzez ingerencję fizyczną
lub programową w urządzenia.
11. W przypadku nie przestrzegania przez pasażera postanowień niniejszego Regulaminu lub
użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem usługi WiFi, MZK ma prawo zablokować dostęp do
usługi WiFi wybranemu pasażerowi.
12. Pasażer ponosi pełną odpowiedzialność prawną oraz finansową za sposób, w jaki korzysta
z usługi WiFi, w tym za treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości oraz za szkody
spowodowane jego działalnością z użyciem sieci.
13. Za skutki wynikające z korzystania z usługi WiFi, a powstałe w związku z udostępnieniem przez
pasażera osobom trzecim hasła/kodu dostępu/loginu/innych danych pasażera, wyłączną
odpowiedzialność ponosi pasażer.

14. Pasażerowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu czasowego bądź stałego braku sygnału
internetowego lub ograniczenia przepustowości łącza wynikającego z wyłączenia lub problemów
technicznych z nadajnikiem.
15. MZK nie odpowiada za politykę ochrony prywatności innych stron internetowych.
16. MZK zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. Z tego tytułu
pasażerowi nie przysługują żadne roszczenia.
17. Pasażer może:
a. zgłaszać nieprawidłowe jego zdaniem działanie sieci WiFi w autobusach wraz
z podaniem:
• numeru bocznego autobusu,
• godziny i daty,
• miejsca lub obszaru ulic na których wystąpiło zdarzenie,
• rodzaju i modelu posiadanego sprzętu,
b. poprosić o pomoc w zdiagnozowaniu problemu przy połączeniu*.
18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
19. Właściwym sądem do rozstrzygania sporów wynikających z użytkowania sieci WiFi będzie sąd
powszechny usytuowany ze względu na siedzibę MZK.
*diagnoza sprzętu może być przeprowadzona przez uprawnionego pracownika MZK Sp. z o.o.
w godz. 8 – 14, od Poniedziałku do Piątku w siedzibie spółki przy ul. Luboszyckiej 19 po wcześniejszym
umówieniu się i zarezerwowaniu terminu.

