Regulamin korzystania z bezprzewodowej sieci WiFi w Galerii JURAND
§1
Definicje
1. „Regulamin„ – Regulamin korzystania z bezprzewodowej sieci WiFi w Galerii Jurand ”,określający
zasady korzystania przez Użytkownika z usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu (dalej –
„Usługa Wi-Fi”), świadczonej w Centrum Handlowym Galeria Jurand ,przy ulicy Odrodzenia 11.
2.„Galeria”– Centrum Handlowe Galeria Jurand w Szczytnie , przy ulicy Odrodzenia 11 reprezentowana
przez NIERUCHOMOŚCI TOMCZAK SPÓŁKA JAWNA (KRS: 0000692925, NIP: 7582068375, REGON:
551260361)
3.„StrefaZasięgu”–teren Galerii tj. części wspólne/korytarze, ciągi piesze, parkingi, tereny zielone
Galerii Jurand oraz lokale najemców.
4.„SiećWiFi”– sieć komputerowa służąca do bezprzewodowego i darmowego dostępu do Internetu w
Strefie Zasięgu.
5.„Użytkownik” – osoba korzystająca z Sieci Wi-Fi.
6.„Urządzenie” – urządzenie przenośne Użytkownika, podłączone do Sieci Wi-Fi (np. telefon
komórkowy, tablet, laptop, i Pad, itp.).
§2
Postanowienia Ogólne
1.Z Sieci Wi-Fi może korzystać każda osoba przebywająca w Strefie Zasięgu przy wykorzystaniu
własnego Urządzenia na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Zalogowanie się do Sieci WiFi oznacza jednocześnie akceptację niniejszego Regulaminu przez Użytkownika.
2.Dostęp do Usługi Wi-Fi ograniczony jest do Strefy Zasięgu.
3.Usługi Sieci Wi-Fi świadczone są przez Galerię w Strefie Zasięgu nieodpłatnie nie są usługami o
charakterze komercyjnym.
a) Galeria Jurand umożliwia Użytkownikom dostęp do Usługi Wi-Fi bez konieczności podjęcia czynności
mających na celu zalogowanie się Użytkownika do Sieci Wi-Fi. Galeria zastrzega jednak, iż w
uzasadnionych przypadkach dostęp do Usługi Wi-Fi możliwy będzie po zalogowaniu. Aby zalogować się
do Sieci Wi-Fi, użytkownik może użyć swojego konta w wybranym serwisie społecznościowym lub
powinien wpisać email i hasło
4.Usługa Sieci Wi-Fi:
a)dostępna jest dla wszystkich osób przebywających na terenie Galerii Jurand (Użytkowników) w
godzinach jej otwarcia,

b)dostępna jest dla celów prywatnych, niezwiązanych z prowadzeniem działalności zarobkowej
(gospodarczej, zawodowej),
5.Użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt zapewnia sobie możliwość korzystania z
Urządzenia, jego zabezpieczenie przed niepowołanym dostępem osób trzecich, a także w wyposażenie
w odpowiednie oprogramowanie antywirusowe oraz kompatybilność Urządzenia z Siecią Wi-Fi.

§3
Zobowiązania Galerii i Ograniczenia
1.W ramach realizacji Usługi Wi-Fi, Galeria Jurand dołoży wszelkich starań aby Usługa Wi-Fi była
realizowana na najwyższym poziomie.
2.Usługa Wi-Fi umożliwia korzystanie z protokołu HTTP (port 80) oraz HTTPS(port 443) za pomocą min.
standardowych przeglądarek stron WWW.
3.W celu podłączenia Urządzenia do sieci bezprzewodowej Urządzenie musi być wyposażone w
urządzenie radiowe Wi-Fi, zgodne ze standardem 802.11g/n.5. Mając na uwadze względy
bezpieczeństwa i wydajności Usługi Wi-Fi, Galeria Jurand nie gwarantuje dostępu do wszystkich usług
sieciowych, aplikacyjnych i internetowych.
§4
Wyłączenie odpowiedzialności
1.Galeria:
a) nie gwarantuje nie przerwanej ani niezakłóconej dostępności do Sieci Wi-Fi, przepustowości Sieci WiFi oraz nie odpowiada za przerwy w dostępie do Usługi Wi-Fi oraz za warunki techniczne panujące w
Sieci, jak również za opóźnienia, które mogą mieć wpływ na rzeczywisty transfer (tj. na jakość transmisji
prędkość transmisji danych) do i z Urządzenia Użytkownika, w tym powstałych w skutek prac
konserwacyjnych i innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
b)ma prawo nakładać ograniczenia na czas połączenia, przepustowość łącza, limit przesyłanych danych
oraz inne parametry związane z transmisją danych Sieci Wi-Fi,
c)ma prawo do rejestrowania, kontrolowania i nadzorowania informacji lub danych w celu zapewnienia
bezpieczeństwa lub zarządzania Siecią Wi-Fi.
2.Galeria Jurand oraz osoby działające w jej imieniu i na jej zlecenie, nie ponoszą odpowiedzialności za:
a)warunki techniczne Sieci Wi-Fi oraz opóźnienia w sieci Internet, które mogą mieć wpływ na
rzeczywisty transfer do i z Urządzenia,
b)nieuprawnione użycie oprogramowania lub innych utworów będących przedmiotem ochrony
własności intelektualnej treści dostępnych w Internecie,

c)szkody wyrządzone przez oprogramowanie będące w posiadaniu Użytkownika, a nie za ewentualne
szkody spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez to, że Użytkownik za pośrednictwem Sieci WiFi korzystał z Internetu,
d) za powstałe uszkodzenia Urządzenia pracującego w Sieci Wi-Fi.
3.Zapisy dotyczące ruchu w sieci przy wykorzystaniu usługi Wi-Fi są na bieżąco magazynowane, a ruch
jest monitorowany.
4.Galeria Jurand nie zapewnia Użytkownikowi wsparcia technicznego w zakresie konfiguracji
Urządzenia i korzystania z usługi Wi-Fi.
5.Użytkownik jest zobowiązany korzystać z usługi Wi-Fi w sposób zgodny z prawem oraz dobrymi
obyczajami i nie stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa sieci.
6.Użytkownik może zostać pozbawiony możliwości korzystania z Usługi Wi-Fi w przypadku działań
niezgodnych z Regulaminem lub niezgodnych obowiązującym prawem, a w szczególności w razie:
a) usiłowania uzyskania dostępu do zasobów sieciowych lub komputerów, do których użytkownik nie
jest uprawniony,
b) próby ominięcia zabezpieczeń stosowanych przy dostępie bezprzewodowym (tj. zmiana adresu IP
nadanego przez serwer DHCP, stosowanie tuneli itp.),
c) udostępniania oraz pobierania z sieci, bez zgody twórców, materiałów chronionych prawami
autorskimi (oprogramowanie, filmy, muzyka itp.),
d) korzystania z aplikacji P2P,
e) dalszego udostępniania sygnału poprzez stosowanie repeaterów, routerów, proxy itp.,
f) uruchamiania serwerów usług na urządzeniach podłączonych do sieci Wi-Fi,
g) podszywania się pod innych użytkowników, monitorowania łącz lub skanów portów,
h) przesyłania wirusów komputerowych i nielegalnego oprogramowania,
i) innych działań, które mogą zostać uznane za potencjalnie niebezpieczne dla funkcjonowania sieci i
użytkowników w niej działających.

§5
Postanowienia różne
1.Regulamin dostępny jest w Punkcie info oraz na stronie internetowej www.galeriajurand.pl
2.Wątpliwości co do postanowień Regulaminu lub sposobu korzystania z Sieci Wifi, a także awarii,
nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sieci Wifi lub sposobu korzystania z niej należy zgłaszać na adres
mailowy biuro@galeriajurand.pl

3.W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
4.Galeria jest uprawniona do wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym czasie.
5.W przypadku wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie Użytkownikowi nie przysługują żadne
roszczenia.

