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REGULAMIN DOSTĘPU DO SIECI ROZLEGŁEJ DLA PACJENTÓW SZPITALA 
 

§1 

Postanowienia ogólne 

Regulamin dostępu do Internetu  określa zasady korzystania z usługi dostępu do 

Internetu, świadczonej na rzecz Pacjentów przez SZOZnMiD w Poznaniu zwany dalej 

Szpitalem, a w szczególności ustala, że:  

1. Z Usługi może korzystać każdy pacjent, przebywający na terenie Szpitala, zwany dalej 

"Użytkownikiem", po zalogowaniu się do Usługi.  

2. Ze względów bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, sieć do której Użytkownik 

uzyskuje dostęp jest wyizolowaną i niezależną siecią bezprzewodową, przez którą nie 

są przesyłane żadne dane medyczne.   

 

§2 

Obowiązki Szpitala 

W ramach udostępnionej usługi, Szpital dołoży wszelkich starań aby realizować Usługę 

na najwyższym możliwym poziomie. Ze względów bezpieczeństwa oraz dla zachowania 

wydajności sieci, nie jest gwarantowana dostępność do wszystkich usług sieciowych.  

 

§3 

Obowiązki Użytkownika 

Użytkownik korzystając z Usługi zobowiązuje się do:  

1. przestrzegania przepisów prawa;  

2. nie rozpowszechniania nielegalnych treści;  

3. stosowania się do innych zaleceń Szpitala; 

Użytkownik zobowiązuje się do niewykonywania żadnych czynności mogących 

wpłynąć niekorzystnie na działanie urządzeń dostępowych lub urządzeń innych 

użytkowników.  

 

§4 

Wyłączenie odpowiedzialności 

1. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Szpital zastrzega 

sobie prawo do natychmiastowego zablokowania Usługi dla danego Użytkownika. 

Szpital nie odpowiada za żadne dane przekazywane lub gromadzone przez 

Użytkownika. Szpital zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń w zakresie 

możliwości korzystania z Usługi, wynikających z ochrony pracy sieci, a w szczególności 

ograniczeń dotyczących: 

a) dostępu do poszczególnych usług internetowych;  

b) maksymalnej ilości transmitowanych danych.  

2. Szpital nie odpowiada za żadne szkody jakie może ponieść Użytkownik w związku z 

korzystaniem z Usługi, a w szczególności za:  

a) ujawnienia danych Użytkownika;  

b) utratę danych lub zniszczenie oprogramowania Użytkownika;  

c) opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych spowodowane brakiem transmisji, 

d) nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w dostępie.  

 

§5 

Postanowienia końcowe 

1. Szpital zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.  

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się ogólnie 

obowiązujące przepisy prawa. 


