PROVOZNÍ ŘÁD – KIOSEK – VEŘEJNÝ INTERNET
ústřední knihovna KMO, 28 října 289/2 – Moravská Ostrava
1. Pracovní místo s připojením k síti Internet je veřejnosti od 15 let věku
k dispozici na kiosku umístěném v šatně ústřední knihovny v rozsahu
půjčovních hodin s tím, že provoz Internetu končí obvykle 30 min
před uzavřením knihovny.
2. Zájemci o práci s Internetem se hlásí u obsluhy v šatně, jsou povinni seznámit
se s tímto Provozním řádem a jsou si vědomi své odpovědnosti za škody
vzniklé jejich aktivním zásahem do sítě KMO nebo sítě Internet.
3. Uživatel může užívat Internet na vyhrazeném PC nepřetržitě maximálně 15
minut. Tento interval nelze prodloužit. Internet je poskytován zdarma.
4. KMO nabízí zájemcům o přístup na Internet tyto služby:
- prohledávání Internetu pomocí WWW
- používání e-mailu prostřednictvím bezplatných služeb na WWW stránkách
5. Uživatel při práci s Internetem využívá výhradně předinstalovaný software,
což vylučuje možnost nahrávat na disk jakékoliv vlastní soubory, instalovat
aplikace stažené z Internetu, měnit nastavený SW, restartovat počítač apod.
Porušením těchto podmínek se uživatel dopouští porušování autorských práv
a je si vědom právních důsledků a postihů z tohoto jednání plynoucích. KMO
dbá na dodržování etických pravidel chování na internetu, včetně zákazu
páchání trestné činnosti a omezování osobních práv a svobod.
6. Při užívání služeb PC připojených k Internetu v KMO je zakázáno:
- využívat služeb e-mail (s výjimkou bezplatných služeb na WWW),
- vyhledávání stránek prezentujících pornografii, propagujících fašismus,
rasismus a násilí nebo takových, které jsou jakýmkoliv způsobem
v rozporu s Listinou základních práv a svobod (Knihovna města
Ostravy má
v provozu
automatické systémy
blokující
stránky
s nevhodným obsahem),
- využívat SW a aplikace donesené na vlastním paměťovém médiu
7. Vedení KMO si vyhrazuje právo odejmout přístup ke službám sítě Internet
v KMO zájemcům, kteří poruší Knihovní řád KMO, tento Provozní řád nebo
nebudou respektovat pokyny pracovníků knihovny.

