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PROVOZNÍ RAD
stanice Internet Místní lidové knihovny Švábenice

1. Služby Internetu muže využívat každý uživatel knihovny v souladu s Knihovním rádem.
2. Predpokladem prístupu na Internet je ovládání základu práce na pocítaci a základních
principu práce s pocítacovou sítí Internet. Pokud uživatel tyto znalosti nemá, vyžádá si
od knihovm'kazákladní informace.
3. Uživatelé jsou povinni dbát pokynu knihovm'ka. Hlásí zahájení i ukoncení práce s PC.
Po ukoncení práce musí zustat PC ve stavu, v nemž byl predán obsluhou.
4. Uživatelé mohou používat pouze nainstalovaný software. Není povoleno nahrávat,
smazat, vytváret nebo modifIkovat soubory ci adresáre. V prípade poškození PC ci
souboru je uživatel povinen uhradit veškeré náklady spojené s obnovením puvodm'ho
stavu. Pri porušení tohoto ustanovení muže být uživateli odepren další prístup k PC.
5. Uživatelé si mohou zamluvit místo, nejdéle však na 1 hodinu. Pri prodlení platí rezervace
maximálne 10 minut. Zamluvit stanici je možné i telefonicky na císle 608461922. Stejným
zpusobem lze rezervaci i zrušit.
6. Není povoleno provozování pocítacových her a stránek s pornografickou tématikou.
7. Soubory nahrané z Internetu lze ukládat na dobu nezbytnou do adresáre STAŽENÉ
SOUBORY na disku C. Po ukoncení práce je uživatel povinen nahrané soubory smazat
z tohoto adresáre. Není povoleno nahrávat soubory na jiné místo.
8. Uživatel nesmí používat a prenášet informace z vlastních disket nebo CD-ROM, aby
nedošlo k poškození PC. Informace a soubory získané behem práce s Internetem si
mohou uživatelé nahrát pouze na diskety, které si zakoupí v knihovne.
9. Provozovatel nenese odpovednost za obsah informací a souboru stažených z Internetu ani
za event. obsažené viry, ani za rycWost spojení.
10. Uživatelum není povoleno navštevovat stránky Internetu, jejichž obsah není vhodný
k proWížení ve verejných prostorech. Získané informace (v jakékoliv forme, na
jakémkoliv médiu) slouží výhradne k osobní potrebe uživatele a k jeho studijním úcelum.
11. V prípade porušení provozm'ho rádu muže být uživatel vykázán z knihovny.
12. Seznámení s tímto provozním rádem stvrzuje uživatel zápisem do knihy.
13. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz. zákon c. 121/2000 Sb.o
právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o zmene nekterých
zákonu /autorský zákon! a ostatní predpisy). Prípadné zneužití dat a informací muže
být trestné (viz. zákon c. 10112000Sb. o ochrane osobních údaju a o zmene nekterých
zákonu).
Schváleno Radou obce Švábenice dne 12.4. 2006.
Starosta obce
Josef Kubík
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