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REGULAMIN KORZYSTANIA  
Z BEZPRZEWODOWEJ SIECI KOMPUTEROWEJ (WiFi) W „MERCOR” 

S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU 
 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

 
Niniejszy Regulamin korzystania z bezprzewodowej sieci komputerowej (WiFi) – (zwanej 
dalej: „Regulaminem”), określa zasady korzystania z dostępu do Internetu, za pomocą 
bezprzewodowej sieci komputerowej (WiFi_MCR) „MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku 
(dalej: „Spółka”) przez Gości Spółki (dalej: „Użytkownicy”). 

 
§ 2 

Definicje 
 

1. „Regulamin” – posiada znaczenie określone w § 1. 
2. „Spółka” – posiada znaczenie określone w § 1. 
3. „Użytkownicy” – posiada znaczenie określone w § 1. 
4. „WiFi_MCR” – oznacza sieć komputerową, z dostępem bezprzewodowym i 

połączeniem do Internetu, udostępnianą Użytkownikom przez Spółkę. 
5. „Terminal” – oznacza urządzenie Użytkownika, podłączane do WiFi_MCR 

(notebook, netbook, telefon komórkowy itp.). 
6. „Strefa Zasięgu” (ang. „Hot-Spot”) – oznacza miejsce, w których zainstalowano 

urządzenie umożliwiające bezprzewodowy dostęp do WiFi_MCR. 
 

§ 2 
Dostępność WiFi_MCR 

 
1. Spółka udostępnia Użytkownikom sieć WiFi_MCR w celu korzystania z Internetu, 

na poniższych zasadach: 
a) usługi sieci WiFi_MCR świadczone są niekomercyjnie i nieodpłatnie, 

wyłącznie w Strefach Zasięgu, 
b) WiFi_MCR jest zabezpieczoną siecią bezprzewodową, 
c) WiFi_MCR pracuje zgodnie z standardami technicznymi IEEE 802.11™. 

2. Spółka dokłada staranności celem zapewnienia jak najwyższej dostępności sieci 
WiFi_MCR, przy czym nie gwarantuje nieprzerwanej funkcjonalności 
oprogramowania, bezpieczeństwa rozwiązań i systemów informatycznych.  

 
§ 3 

Ograniczenia 
 
1. Dostęp do WiFi_MCR jest ograniczony przestrzennie, czasowo oraz pod względem 

parametrów technicznych połączenia. 
2. Spółka zastrzega sobie prawo do: 

a) nakładania ograniczeń na czas połączenia, na przepływność, limit przesłanych 
danych i inne parametry transmisji, 

b) ograniczania i blokowania dostępu do wybranych treści i usług w Internecie, 
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c) rejestrowania i nadzorowania informacji lub danych w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa lub zarządzania WiFi_MCR. 

 
§ 4 

Wyłączenia odpowiedzialności 
 
1. Spółka nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za: 

a) warunki techniczne panujące w sieci WiFi_MCR oraz opóźnienia w sieci 
Internet, które mogą mieć wpływ na rzeczywisty transfer do i z Terminala, 

b) nieuprawnione użycie oprogramowania lub innych utworów będących 
przedmiotem ochrony własności intelektualnej treści dostępnych w Internecie, 

c) szkody wyrządzone przez oprogramowanie będące w posiadaniu 
Użytkowników, 

d) dane gromadzone lub przekazywane przez Użytkownika, 
e) szkody, jakie może ponieść Użytkownik w związku korzystaniem z WiFi_MCR.  

 
§ 5 

Odpowiedzialność Użytkownika 
 
1. Korzystanie z WiFi_MCR odbywa się na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność 

Użytkownika. 
2. Użytkownik korzysta z WiFi_MCR pod warunkiem zapoznania się i zaakceptowania 

postanowień niniejszego Regulaminu. 
3. Zabrania się Użytkownikowi wykorzystywać WiFi_MCR do wszelkich działań 

naruszających obowiązujące prawo, a w szczególności: 
a) udostępniać oraz pobierać z sieci Internet: materiały będące przedmiotem 

ochrony własności intelektualnej, w tym chronione prawami autorskimi 
(oprogramowanie, filmy, muzyka itp.), treści pornograficzne, rasistowskie, 
faszystowskie itp., 

b) wprowadzać do sieci WiFi_MCR lub przesyłać treści niezgodne z dobrymi 
obyczajami lub naruszających prawnie chronione uprawnienia osób trzecich, 

c) przesyłać i udostępniać treści mogące naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste, 
d) rozsyłać niezamówione przez odbiorców treści o charakterze reklamowym 

(tzw. spam), 
e) rozpowszechniać wirusy komputerowe i inne programy mogące uszkodzić 

urządzenia, oprogramowanie lub dane innych użytkowników Internetu, 
f) uzyskiwać nieuprawniony dostęp do zasobów systemów informatycznych 

będących w posiadaniu innych użytkowników Internetu, 
g) naruszać zabezpieczenia zastosowane w sieci WiFi_MCR, 
h) wszelkich innych działań Użytkownika, które mogą zostać uznane za 

niebezpieczne dla funkcjonowania sieci WiFi_MCR. 
4. Użytkownik jest zobowiązany do dołożenia należytej staranności przy ochronie 

Terminala przed niepowołanym dostępem oraz innymi zagrożeniami 
bezpieczeństwa teleinformatycznego (np. wirusy, spam itp.). 

5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje 
WiFi_MCR, w tym zwłaszcza za treść i zawartość przesyłanych wiadomości, z 
uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działania niezgodne z prawem. 

6. Użytkownik naruszający zasady niniejszego Regulaminu może zostać pozbawiony 
– czasowo lub całkowicie, dostępu do sieci WiFi_MCR. 
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§ 6 
Postanowienia końcowe 

 
1. Spółka zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu w dowolnym czasie. 
2. Zmienione postanowienia Regulaminu wiążą Użytkowników od daty ich 

udostępnienia, zgodnie z postanowieniami ust. 3 niniejszego paragrafu. 
3. Aktualna wersja Regulaminu opublikowana jest w sieci WiFi_MCR. 
4. Spółka ma prawo zmiany Regulaminu bez konieczności notyfikacji Użytkownikowi. 
5. Uzasadnione podejrzenie naruszenia Regulaminu przez Użytkownika może 

skutkować zablokowaniem dostępu do sieci WiFi_MCR. 
6. Niezapoznanie się lub niezrozumienie Regulaminu przez Użytkownika nie zwalnia 

Go od odpowiedzialności za jego przestrzeganie. 
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie maja 

odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
8. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle lub w związku z niniejszą Umową, Strony 

poddają pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwego dla siedziby 
Spółki. 

 

 


