Internet zdarma

Místa pokrytá Wi-Fi sítí v K3 Bohumín, příspěvková organizace, IČO: 00847712, Studentská 781, 735
81 Bohumín


hlavní budova knihovny

Technické parametry






názvy bezdrátové Wi-Fi sítě je Knihovna K3, Bohumín, WiFi4EU
připojení k Wi-Fi síti je bez hesla
konfigurace (IP adresa, internetová brána, DNS servery) je automatická prostřednictvím
DHCP serveru
Wi-Fi je vysílána na frekvencích 2,4 GHz a 5 GHz dle standardu A, B, G, N, AC
sdílená rychlost internetu je 20/20 Mbps

Provozní řád Wi-Fi sítě K3 Bohumín



















síť je provozována v režimu 24/7, její funkce (např. rychlost či doba odezvy) však není
s ohledem na princip sdíleného pásma nikterak garantována a nelze ji nárokovat,
provozovatel sítě si vyhrazuje právo na odstavení vysílačů z důvodů jejich servisní opravy
nebo kontroly, a to i bez předchozího ohlášení,
síť je primárně určena pro vyhledávání informací a zobrazování internetových stránek,
uživatel se přihlášením do sítě zavazuje, že nebude připojení k síti používat v rozporu s
platnými právními předpisy ani s tímto Provozním řádem
provozovatel neručí za případné škody vzniklé uživatelům sítě z důvodů nefunkčnosti sítě,
či porušením bezpečnosti uživatelských koncových zařízení
připojení do sítě je bezplatné,
uživatel sítě odpovídá za to, že jeho zařízení splňuje veškeré odpovídající normy pro provoz
bezdrátových zařízení, které jsou veřejně dostupné na www.ctu.cz,
síť není považována za bezpečnou. Každý uživatel sítě si ručí za adekvátní zabezpečení svých
připojených zařízení. Je v jeho vlastním zájmu používat aktualizované antivirové programy,
firewallové programy a šifrovaná spojení,
provoz sítě je monitorován dle zákonných požadavků kladených na veřejné poskytovatele
telekomunikačních služeb v ČR,
přenosová kapacita vysílačů je sdílena mezi všechny jeho uživatele
provozovatel si vyhrazuje právo na odpojení konkrétních koncových zařízení porušujících tyto
podmínky provozu nebo přetěžujících síť dlouhodobým stahováním nadstandardně velkého
množství dat (nad 100 GB přenesených dat),
provozovatel sítě si vyhrazuje právo trvale zablokovat či nepovolit přihlášení uživatele
v případě opakovaného porušování tohoto Provozního řádu,
provozovatel odpovídá za to, že služba bude v obvyklé kvalitě a odpovídající dané užívané
technologii. Provozovatel neodpovídá za vznik poruch, závad nebo nefunkčnosti v případech,
že k těmto stavům došlo následkem zásahu vyšší moci ani v případech, kdy jsou tyto dány
povahou technologie či sítě internet,
hlavním kontaktem technické podpory pro dotazy a hlášení případných poruch koncovými
uživateli je e-mailová adresa zavady@mubo.cz,
subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit na správce a na jeho pověřence na ochranu
osobních údajů a požadovat informace o zpracování osobních údajů. Dále má právo na
opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů, právo na omezení zpracování a na
přenositelnost údajů.

Správce osobních údajů:
K3 Bohumín, příspěvková organizace
IČO: 00847712
Studentská 781, 735 81 Bohumín
zast. Mgr. Karel Balcar
E-mail: k3@k3bohumin.cz
Tel.: 737 359 944
Pověřená osoba v K3 Bohumín, příspěvková organizace
Petra Gajdošíková
Studentská 781, 735 81 Bohumín
E-mail: petra.gajdosikova@k3bohumin.cz
Tel.: 731 130 716
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Bc. Dalibor Duda
Městský úřad Bohumín
Masarykova 158, 735 81 Bohumín
E-mail: gdpr@mubo.cz
Tel.: 596 092 183

