
Regulamin świadczenia usługi GDYNIA_FREE przez Urząd Miasta Gdyni 
z siedzibą 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Użyte w regulaminie wyrażenia oznaczają:

• Operator – Urząd Miasta Gdyni z siedzibą 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
• Usługa – usługa dostępu do sieci Internet w standardzie IEEE802.11b/g o nazwie GDYNIA_FREE
• Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Usługi
• Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia Usługi
• Terminal – urządzenie za pomocą którego Użytkownik łączy się z Usługą

2. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z Usługi.
3. Korzystanie z Usługi jest bezpłatne.
4. Warunkiem korzystania z Usługi jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
5. Usługa jest filtrowana, tzn. że nie wszystkie usługi dostępne w sieci Internet są dostępne. 

§ 2  Zobowiązania Operatora
1. Operator dołoży wszelkich starań by Usługa świadczona była nieprzerwanie.
2. Operator zastrzega sobie prawo do przerw w świadczeniu Usługi wynikających z prac konserwacyjnych 

oraz będących następstwem zdarzeń losowych lub działania siły wyższej.
3. Operator zastrzega sobie prawo do ograniczenia korzystania z Usługi Użytkownikom, którzy nie 

przestrzegają Regulaminu.

§ 3 Zobowiązania Użytkownika
1. Użytkownik korzystający z Usługi zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu, jak również do 

niepodejmowania działań będących naruszeniem przepisów prawa.
2. Użytkownikowi nie wolno używać Usługi do budowania podsieci, rozumianej jako udostępnianie 

połączenia z Terminala innym urządzeniom sieciowym oraz urządzeniom końcowym.
3. Użytkownik Usługi nie może podejmować następujących czynności:

• przesyłania i udostępniania treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony 
własności intelektualnej, której podmiotem nie jest Użytkownik,

• przesyłania i udostępniania treści mogących naruszać czyjekolwiek dobra osobiste,
• masowego rozsyłania nie zamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym,
• prób nielegalnego wejścia do zasobów systemów informatycznych będących własnością osób trzecich,
• rozpowszechniania wirusów komputerowych i innych programów mogących uszkodzić komputery 

innych użytkowników Internetu.

§ 4 Ograniczenia odpowiedzialności Operatora
1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika 

wynikające z korzystania z Usługi oraz sieci Internet w szczególności za:
• nieprawidłowe działanie Usługi,
• ujawnienie danych Użytkownika,
• dostęp do danych Terminala Użytkownika osobom niepowołanym,
• brak dostępu Użytkownika do Usługi,
• działanie oprogramowania dostarczonego przez strony trzecie.

2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak pokrycia radiowego w wyznaczonym miejscu 
oraz za obniżenie przepustowości łącza.

§ 5 Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Operatora.
2. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu świadczenia Usługi.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz Prawa Telekomunikacyjnego.


