Provozní řád Internetu pro veřejnost
Místní knihovny Ladná
Platnost od 1. 1. 2007

1. Pracoviště je otevřeno v půjčovní době knihovny. Uživatel je povinen seznámit se
s Provozním řádem.
2. Uživatel musí ovládat práci s počítačem.
3. Uživatel musí dbát pokynů pracovnice knihovny.
4. Uživatel si může předem zamluvit místo. Doba prodlení je maximálně 5 minut. Zamluvit
stanici je možné i telefonicky na čísle 519 355 321. Stejným způsobem lze zamluvení
stanice předem zrušit.
5. Délka pobytu na Internetu
- předložení čtenářského průkazu knihovny
- bez čtenářského průkazu

neomezeně
30 minut

6.Časové limity pro využití Internetu lze upravovat podle potřeby a podle možností
knihovny.
7. Uživatelé mohou používat pouze přeinstalovaný software. Není dovoleno restartovat
počítač, nahrávat na disk jakékoliv vlastní soubory, ani instalovat aplikace stažené
z Internetu nebo měnit nastavení software.
8. Informace a soubory získané při práci s Internetem si mohou uživatelé vytisknout nebo
odnést na disketách.
9. Je povoleno využívat službu WWW a veřejné poštovní servery s přístupem přes WWW.
10. Není povoleno využívat e-mail knihovny.
11. Uživatelům není povoleno navštěvovat stránky Internetu, jejichž obsah není vhodný
k prohlížení ve veřejných prostorách.
12. Provozovatel (Obec Ladná) nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z Internetu,
zvláště pak obsahují-li viry.
13.V případě porušení provozního řádu může být uživatel vykázán pracovnicí z knihovny.
14. Pokud uživatel svými zásahy do počítače donutí provozovatele k vyhledání odborné
pomoci, mohou být náklady s tím spojené vyúčtovány.

15. Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně
k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv
způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani
v počítačové síti, prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.
16. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb.,
autorský zákon ve znění novely č. 216/2006 Sb.).
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