Regulamin korzystania z usługi „Bezprzewodowy dostęp do Internetu”
§1
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i zakres korzystania z usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu za
pośrednictwem sieci punktów dostępowych w standardzie IEEE 802.11b/g (dalej Usługa).

2. Usługa świadczona jest przez Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej
Spółka), 60-734 Poznań, ul. Głogowska 14, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego – Sąd Rejonowy Po
znań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS
0000202703 oraz rejestru czynnych płatników podatku od towarów i usług VAT - NIP 777-00-00-488, kapitał
zakładowy 42.310.200,00 PLN.
§2
1. Usługa świadczona jest na rzecz osób (dalej Użytkownicy), które uregulowały opłatę za korzystanie z Usługi,
zgodnie z obowiązującym cennikiem.
2. Usługa sprzedawana jest na jeden komputer i jednego Użytkownika. Komputer identyfikowany jest w mo
mencie pierwszego logowania.
3. W przypadku dokonania opłaty za czasową możliwość korzystania z Usługi, okres korzystania z niej biegnie
nieprzerwanie od chwili pierwszego logowania, niezależnie od wylogowania się z sieci i ewentualnego po
nownego logowania.
4. Po dokonaniu opłaty za Usługę Użytkownik otrzymuje login i hasło umożliwiające korzystanie z Usługi.
5. Bez konieczności regulowania opłaty dostępne są strony internetowe Spółki oraz Word Trade Center Po
znań.
§3

1. Przed skorzystaniem z Usługi każdy Użytkownik winien zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regula
minu. Zalogowanie się do sieci i rozpoczęcie korzystania z Usługi oznacza jednocześnie jego akceptację.
Reklamacje będące następstwem niezastosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu nie będą
uwzględniane.

2. Użytkownikowi nie wolno używać udostępnionej sieci między innymi do następujących celów:
1) przesyłania i udostępniania treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony własności
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

intelektualnej, której podmiotem nie jest Użytkownik;
przesyłania i udostępniania treści mogących naruszyć czyjekolwiek prawa osobiste;
masowego rozsyłania niezamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym (tzw. spam);
transmisji pakietów IP z fałszywym adresem nadawcy;
prób nielegalnego wejścia do zasobów systemów informatycznych będących w posiadaniu innych użyt
kowników sieci;
rozpowszechniania wirusów komputerowych i innych programów mogących uszkodzić komputery innych
użytkowników sieci;
obciążania w znacznym stopniu pasma poprzez udostępnianie niektórych usług sieciowych, np. serwe
rów WWW, IRC, NNTP itp.;
budowania stałych podsieci, jak również udostępniania połączenia internetowego innym urządzeniom
sieciowym;
zakłócania lub utrudniania działania sieci w inny sposób, niż wymienione powyżej.

3. W przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu jak i niezgodnego z
przeznaczeniem korzystania z Usługi, Spółka ma prawo do zablokowania dostępu do sieci bezprzewodowej.

W takich przypadkach Użytkownikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze, w tym rosz
czenia o zwrot uiszczonej opłaty.

4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje Usługę, w tym za treści i inną
zawartość przesyłanych wiadomości, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działanie niezgodne
z prawem.

5. Za skutki wynikające z korzystania z Usługi, powstałe w związku ze znajomością przez osoby trzecie hasła
Użytkownika, wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
§4

1. Sieć jest filtrowana, jak również Spółka nie gwarantuje poprawnego działania wszystkich technologii siecio
wych, np. niektórych rozwiązań tunelowania (VPN).
2. Spółka zastrzega sobie prawo do rejestrowania ruchu sieciowego oraz przetwarzania danych osobowych
Użytkowników wyłącznie w celu wykonania Usługi.

3. Spółka nie odpowiada za przerwy techniczne w działaniu Usługi spowodowane zdarzeniami od niej niezależ
nymi i na które nie miała wpływu, powodującymi czasowy brak pokrycia terenu, na którym świadczona jest
Usługa (np. w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych), obniżenie przepustowości łącza, przerwy
w działaniu lub inne utrudnienia w korzystaniu z Usługi.
4. Spółka nie odpowiada za:
1) nieuprawnione użycie oprogramowania lub innych utworów będących przedmiotem ochrony własności
intelektualnej dostępnych w Internecie;
2) szkody wyrządzone przez oprogramowanie dostarczone przez strony trzecie;
3) działania Użytkownika w sieci, w tym w zakresie szkód przez nich poczynionych;
4) dane gromadzone lub przekazywane przez Użytkownika;
5) szkody, jakie może ponieść Użytkownik w związku z korzystaniem z Usługi, a w szczególności za:
a) utratę danych lub zniszczenie oprogramowania Użytkownika;
b) ujawnienie danych Użytkownika;
c) opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową
transmisją, opóźnieniami lub przerwami w dostępie do sieci.
5. Reklamacje z tytułu korzystania z Usługi należy zgłaszać w formie pisemnej do punktów Targowych Usług
Technicznych lub Opiekunów Klienta.
§5
1. Regulamin jest dokumentem uchwalanym przez Spółkę, do której uprawnień należy zmiana treści Regulami
nu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia nowej treści Regulaminu na stronach internetowych.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Regulaminu dla uczest
ników targów organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. w Poznaniu, a w dalszej
kolejności powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
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