
Załącznik do Zarządzenia nr 120/22
Burmistrza Szydłowca
z dnia 26 września 2022 r.

Regulamin korzystania z usługi bezpłatnego dostępu do sieci
„WiFi4EU Szydlowiec”

§ 1. 
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu,
zwanej  dalej  Siecią  WiFi4EU,  świadczonej  przez  Gminę  Szydłowiec,  26-500  Szydłowiec,
pl. Rynek Wielki 1, rozgłaszanej pod identyfikatorem sieci SSID: „WIFI4EU Szydlowiec”.

§ 2. 
Budowa  Sieci  WiFi4EU  została  sfinansowana  ze  środków  Komisji  Europejskiej  w  ramach
instrumentu „ŁĄCZĄC EUROPĘ” (CEF) - WiFi4EU.

§ 3. 
Prawo  przyłączenia  do  Sieci  WiFi4EU  mogą  uzyskać  mieszkańcy  Gminy  oraz  osoby
przebywające na terenie Gminy objęci zasięgiem Sieci WiFi4EU.

§ 4.
Użytkownikiem  Sieci  WiFi4EU  jest  osoba  korzystająca  z  komputera,  smartfona,  tabletu  lub
innego urządzenia umożliwiającego połączenie z siecią bezprzewodową WiFi.

§ 5. 
Każdy Użytkownik zobowiązany jest do rejestracji przez podanie imienia i nazwiska oraz adresu
e-mail.  W przypadku  braku  lub  informacji  niepełnej  Gmina  zastrzega  sobie  prawo  odmowy
podłączenia do Sieci WiFi4EU.

§ 6. 
Za dostęp do Sieci WiFi4EU nie są pobierane opłaty.

§ 7. 
Użytkownik może zostać odłączony od Sieci WiFi4EU, jeśli zakłóca lub uniemożliwia poprawną
jej pracę.

§ 8. 
Gmina  zobowiązuje  się  do  zachowania  tajemnicy  telekomunikacyjnej  tj.  nieprzekazywania
informacji  o  rodzaju i  charakterze połączeń Użytkownika osobom trzecim,  poza przypadkami
przewidzianymi przepisami prawa. 

§ 9. 
Gmina nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sieci WiFi4EU z powodu działania siły
wyższej, decyzji władz administracyjnych lub innych przyczyn zewnętrznych, niezależnych od
niej.

§ 10. 
Użytkownik  we  własnym  zakresie  dba  o  bezpieczeństwo  swoich  danych.  Gmina  nie  ponosi
odpowiedzialności za przeprowadzone przez użytkownika transakcje dokonane za pośrednictwem
Internetu. Nie odpowiada również za działanie pobranego z Internetu oprogramowania,  ani za



ewentualne  szkody  spowodowane  bezpośrednio  bądź  pośrednio  przez  to,  że  użytkownik  za
pośrednictwem Sieci WiFi4EU korzystał z Internetu.

§ 11. 
Użytkownik odpowiada za podejmowane przez siebie działania, ze szczególnym uwzględnieniem
działań  mogących  stanowić  naruszenie  przepisów  prawa,  w  tym  prawa  autorskiego.
W szczególności  z  konsekwencjami  muszą  liczyć  się  osoby  dokonujące  prób  pobierania
i udostępniania nielegalnych plików muzycznych, video, oprogramowania oraz pornografii.

§ 12.
Użytkownik  zobowiązuje  się  do  przestrzegania  zasad  korzystania  z  Sieci  WiFi4EU.
W szczególności  nie  podłączania  do  Sieci  WiFi4EU  urządzeń  niesprawnych,  źle
skonfigurowanych, bądź nie przeznaczonych do pracy w sieci WiFi.

§ 13. 
Użytkownik we własnym zakresie dba o stan urządzenia wykorzystanego do połączenia z Siecią
WiFi4EU.

§ 14. 
W  sprawach  nieuregulowanych  Regulaminem  stosuje  się  odpowiednie  przepisy  kodeksu
cywilnego.

§ 15. 
Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z realizacji niniejszego regulaminu jest sąd
powszechny właściwy dla siedziby Gminy Szydłowiec.

§ 16.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Szydłowca z siedzibą: pl.
Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się
pod adresem e-mail: iod@szydlowiec.pl. 

3. Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przetwarzane  zgodnie  z  przepisami  prawa  w  celu
wykonania  usługi,  zapewnienia  Państwu  bezpiecznego  i  bezpłatnego  dostępu  do  sieci
Internet oraz na podstawie ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są lub mogą nimi zostać podmioty,  którym na
podstawie  umowy  powierzono  przetwarzanie  danych  osobowych,  a  także  organy
i podmioty publiczne lub podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji usługi
dostępu do Internetu,  a po tym czasie  przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy  powszechnie  obowiązującego prawa,  licząc  od  dnia  połączenia  lub  nieudanej
próby połączenia.

6. Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państw  trzecich  lub  organizacji
międzynarodowych. 

7. W przypadku,  gdy  przepisy  szczególne  nie  stanowią  inaczej  posiada  Pani/Pan  prawo
dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ich
usunięcia i ograniczenia przetwarzania. 

8. Posiada  Pani/Pan  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  (Prezes  Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

9. Podanie  przez  Panią/Pana  swoich  danych  osobowych  jest  dobrowolne  i  odbywa  się
w sposób  automatyczny  podczas  logowania  do  sieci.  Niepodanie  danych  uniemożliwi
skorzystanie z bezpłatnego dostępu do sieci Internet. 

10. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 


	Regulamin korzystania z usługi bezpłatnego dostępu do sieci „WiFi4EU Szydlowiec”

