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Provozní řád internetových stanic Městského úřadu Kravaře
1. Uživatel je povinen seznámit se s Provozním řádem internetových stanic Městského
úřadu Kravaře (dále jen MěÚ) a dodržovat jeho ustanovení.
2. Internet je zpřístupněn především jako zdroj informací sloužících výhradně k osobním
potřebám uživatelů a to především k jejich studijním a pracovním účelům (pracovní
kontakty, kontakt se školou – student, nabídky práce – uchazeč o zaměstnání). Stanice
neslouží ke hraní her a zábavě na sociálních sítích a to z důvodu hrozby zvýšeného
výskytu malware (viry, trojské koně, spyware, adware aj.) na stránkách sloužících
k zábavě.
3. Služby volného internetu může využívat každý návštěvník MěÚ, ale je vždy povinen
oznámit požadavek k zahájení práce na PC v kanceláři č. dveří 228b nebo 228c.
Oprávněný pracovník kanceláře zapnutím a zadáním hesla zpřístupní práci v systému
a poučí uživatele o nutnosti dodržování tohoto provozního řádu.
4. Po ukončení práce je uživatel povinen PC softwarově vypnout (tlačítko start/vypnout –
hlavní panel vlevo). Pokud není vypnutí možné, nahlásí uživatel poruchu (i jakoukoli
jinou) v jedné z výše uvedených kanceláří.
5. Doba využití počítače je z kapacitních důvodů omezena na 1 hodinu. Pokud
je množství zájemců o využití počítače vyšší, je tato doba zkrácena na 30 minut.
6. Maximální počet uživatelů u jednoho počítače je 2 (po jejich vzájemné dohodě).
7. Uživatelé mohou využívat pouze předinstalovaný software. Není dovoleno nahrávat
a instalovat do počítače vlastní soubory a aplikace nebo programy stažené z internetu.
8. MěÚ nenese odpovědnost za kvalitu nebo
rychlost připojení k internetu
a za nezávadnost obsahu stažených souborů, a to jak z hlediska možného napadení
škodlivým kódem (počítačové viry aj.), tak z hlediska porušení zákonných norem
(autorský zákon aj.).
9. Je zakázáno vyhledávat, prohlížet a nahrávat z internetu stránky nebo soubory
obsahující pornografii, propagující rasismus, podněcující náboženskou, rasovou
a národností nesnášenlivost či podněcující k násilí, užívání drog a návykových látek
nebo podněcující k jinému jednání neslučitelnému se společenskými normami
a platnými normami ČR.
10. Je zakázáno provozováni on-line hazardních her.
11. Uživatelé jsou vždy povinni dbát pokynů odpovědných pracovníků z výše uvedených
nebo jiných kanceláří MěÚ. V případě porušení provozního řádu může být těmito
pracovníky ukončen přístup uživatele k internetu.
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