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§1. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin bezprzewodowego dostępu do Internetu określa zasady korzystania z Usługi 

dostępu do Internetu, świadczonej na rzecz Pacjentów przez Wojewódzki Szpital 

Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim, a w szczególności ustala: 

2. Z Usługi może korzystać każdy Pacjent, przebywający na terenie Szpitala, zwany dalej 

"Użytkownikiem", po zalogowaniu się do Usługi. 

3. Pacjent może uzyskać dostęp do sieci rozległej (Internetu) z wykorzystaniem własnego 

urządzenia wyposażonego w kartę sieci bezprzewodowej WiFi. 

4. Zalogowanie się do sieci powoduje akceptację regulaminu.  

5. Logowanie do sieci bezprzewodowej odbywa się poprzez podanie hasła zabezpieczającego. 

Hasło można uzyskać w: 

• Izbie przyjęć 

• Sekretariacie 

• Punkcie pielęgniarskim 

6. Ze względów bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych sieć do której Pacjent uzyskuje 

dostęp jest wyizolowaną i niezależną siecią bezprzewodową przez którą nie są przesyłane 

żadne dane medyczne. 

7. Dostęp do Internetu nie ma charakteru komercyjnego 

§2 Obowiązki Szpitala 

1. W ramach udostępnionej Usługi, Szpital dołoży wszelkich starań aby realizować Usługę na 

najwyższym poziomie. Szpital jednak zastrzega sobie możliwość przerw w działaniu ze 

względu na przerwy techniczne i inne zdarzenia losowe. 

2. Ze względów bezpieczeństwa oraz dla zachowania wydajności sieci nie jest gwarantowana 

dostępność do wszystkich usług sieciowych. 

§3 Obowiązki Użytkownika 

1. Aby nawiązać połączenie należy dysponować urządzeniem wyposażonym w prawidłowo 

działający bezprzewodowy interfejs sieciowy standardu IEEE 802.11b lub 802.11g. 

2. W urządzeniu należy włączyć interfejs i wykryć dostępne sieci. Następnie należy wybrać sieć 

o nazwie (SSID) "WSZR" lub „WSZR-1” lub „WSZR-2” w zależności od tego która jest 

dostępna. Logowanie do sieci bezprzewodowej odbywa się poprzez podanie udostępnionego 

Użytkownikowi hasła zabezpieczającego. 

3. Użytkownik korzystając z Usługi zobowiązuje się do: 

• przestrzegania przepisów prawa; 

• nie rozpowszechniania nielegalnych treści; 

• przestrzegania ogólnie przyjętych zasad netykiety (np. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta ); 

• stosowania się do innych zaleceń Szpitala. 
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4. Użytkownik zobowiązuje się do nie wykonywania żadnych czynności mogących wpłynąć 

niekorzystnie na działanie urządzeń dostępowych lub urządzeń innych użytkowników. 

§4 Wyłączenie odpowiedzialności 

1. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Szpital zastrzega sobie prawo 

do natychmiastowego zablokowania Usługi dla danego Użytkownika. 

2. Szpital nie odpowiada za żadne dane przekazywane lub gromadzone przez Użytkownika. 

3. Szpital zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń w zakresie możliwości 

korzystania z Usługi, wynikających z ochrony pracy sieci, a w szczególności ograniczeń 

dotyczących 

• dostępu do poszczególnych usług internetowych; 

• maksymalnej ilości transmitowanych danych. 

• filtrowania stron 

4. Szpital nie odpowiada za żadne szkody jakie może ponieść Użytkownik w związku z 

korzystaniem z Usługi, a w szczególności za: 

• ujawnienia danych Użytkownika; 

• utratę danych lub zniszczenie oprogramowania Użytkownika; 

• opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych spowodowane brakiem 

transmisji, 

• nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w dostępie. 

§5 Pomoc techniczna 

1. Użytkownik może zgłaszać problemy techniczne w puncie pielęgniarskim, izbie przyjęć lub 

sekretariacie.  

2. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu czasowego bądź stałego braku 

sygnału internetowego wynikającego z wyłączenia lub problemów technicznych z 

nadajnikiem. 

3. Ewentualna pomoc techniczna udzielana Użytkownikom przez pracowników Szpitala ma 

wyłącznie charakter grzecznościowy i nie może stanowić podstawy do dochodzenia 

jakichkolwiek roszczeń względem Szpitala. 

§6 Postanowienia końcowe 

1. Korzystanie z sieci punktów dostępowych w standardzie IEEE 802.11b/g odbywa się na 

wyłączne ryzyko i odpowiedzialność Użytkownika. 

2. Regulamin obowiązuje od 1.V.2015 Szpital zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w 

niniejszym regulaminie.  Regulamin dostępny jest na stronie http://szpitalgorowo.pl 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się ogólnie obowiązujące 

przepisy prawa. 


