Załącznik nr 3
Do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Internet - świ@t w twoi domu”

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość

Regulamin użytkowania zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem
oraz zestawem abonenckim
§1
1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy uczestnictwa w projekcie.
2. Nieprzestrzeganie zasad niniejszego regulaminu uprawnia Gminę Miasta Toruń do rozwiązania
umowy uczestnictwa w projekcie ze skutkiem natychmiastowym, żądania niezwłocznego zwrotu
powierzonego sprzętu oraz prawa obciążenia uczestnika karą finansową określoną w umowie.
3. Właścicielem przekazanego zestawu komputerowego wraz z dodatkowym wyposażeniem
i oprogramowaniem standardowym jest Gmina Miasta Toruń.
4. Beneficjent ostateczny korzystający ze sprzętu komputerowego oraz zainstalowanego
oprogramowania stosuje zasady korzystania i obsługi sprzętu komputerowego określone
niniejszym regulaminem.
5. Gmina Miasta Toruń oraz Stowarzyszenie JESTEM nie ponoszą odpowiedzialności za dane
znajdujące się na komputerze beneficjenta ostatecznego oraz ich ewentualną utratę.
6. Informacji, wyjaśnień i porad w zakresie realizowania postanowień niniejszego regulaminu
udziela pracownik Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Torunia oraz Stowarzyszenia
„JESTEM”.
§2
1. Obsługę beneficjentów ostatecznych, zgłoszeń serwisowych i obsługę informatyczną prowadzi:
Wydział Informatyki Urzędu Miasta Torunia zwany dalej w skrócie WI.
2. Wszelkie prace serwisowe wykonują pracownicy WI lub wykonawcy wyłonieni, w trybie
właściwych przepisów, przez Gminę Miasta Toruń.
3. Serwisowanie, konserwacja sprzętu i wszelkie pozostałe interwencje obsługi informatycznej
projektu nie dotyczą aplikacji i funkcjonalności innych niż fabrycznie zainstalowane i przekazane
beneficjentowi ostatecznemu wraz z przystąpieniem do projektu tj. dostępu do Internetu, system
operacyjny, oprogramowanie antywirusowe.
4. Obsługa informatyczna nie obejmie samowolnie pobranego oprogramowania, gier, filmów,
muzyki, aplikacji, zainstalowanych bez wiedzy i zgody WI.
5. Beneficjent ostateczny zobowiązany jest informować o wszelkich powstałych usterkach sprzętu,
zakłóceniach w pracy komputera oraz innych defektach, mających wpływ na jego prawidłowe
funkcjonowanie.
6. Częste i nieuzasadnione wzywanie, w celu podjęcia czynności serwisowych, w szczególności:
uszkodzenie systemu operacyjnego wynikające z jego niewłaściwego użytkowania (np. poprzez
instalowanie oprogramowania), odłączania poszczególnych elementów zestawu komputerowego
lub zestawu abonenckiego skutkować będzie wypowiedzeniem umowy użyczenia.
7. Gmina Miasta Toruń zapewnia dostęp do zasobów Internetu w zakresie funkcjonowania
standardowych usług takich jak przeglądanie stron internetowych i korzystanie z poczty
elektronicznej.
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Beneficjent ostateczny nie może wykorzystywać dostępu do Internetu, jeżeli dotyczy to:
1) rozpowszechniania treści powszechnie uznawanych za obraźliwe, niecenzuralne;
2) dostępu do zasobów w sposób naruszający prawo;
3) usług wymiany plików typu peer-to-peer;
4) pobierania bądź rozpowszechniania plików o zawartości chronionej prawami
autorskimi, w szczególności oprogramowania, utworów muzycznych i filmów.
9. Gmina Miasta Toruń zastrzega sobie prawo blokowania łącza - część zasobów Internetu,
o których mowa w ust. 8., w przypadku stwierdzenia naruszeń prawa za jego pośrednictwem oraz
braku realizacji zapisów regulaminu i umowy.
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§3
Powierzony zestaw komputerowy oraz ewentualny zestaw abonencki, winien być użytkowany
zgodnie z instrukcją oraz przekazanymi materiałami szkoleniowymi.
Beneficjent ostateczny zobowiązuje się do dbania i utrzymania otrzymanego sprzętu
komputerowego w należytym stanie technicznym oraz ponoszenia kosztów jego eksploatacji
w szczególności do pokrywania kosztów energii elektrycznej koniecznej do pracy w/w sprzętu.
Beneficjent ostateczny zobowiązany jest do przestrzegania zasad BHP, dotyczących obsługi
sprzętu komputerowego, w tym monitora ekranowego.
Zabrania się rozkręcania, demontowania, przebudowywania (np. poprzez dołożenie lub
odłączenia części składowych) oraz samowolnego modernizowania zestawu komputerowego
i zestawu abonenckiego pod rygorem rozwiązania umowy i obciążenia kosztami koniecznych
napraw. W przypadku trwałego zniszczenia sprzętu użytkownik zostanie obciążony kosztami
zakupu nowego sprzętu.
Zabrania się dokonywania samodzielnych zmian w ustawieniach systemowych komputerów,
w szczególności: modyfikacji sprzętowych - ustawień BIOS-u, ustawień sytemu operacyjnego,
ustawień sieci Internet.
Zabrania się samowolnego naprawiania użyczonego sprzętu. Każdą usterkę w pracy komputera
i Internetu należy zgłosić do WI.
Zabrania się podejmowania prób wyłączania zainstalowanego oprogramowania antywirusowego,
usług aktualizacji systemu, oprogramowania monitorującego sprawność systemu operacyjnego
i podzespołów zestawu komputerowego.
Zabrania się usuwania oznaczeń (logo), symboli, naklejek (licencji), dotyczących promowania
realizowanego projektu lub identyfikujących dany komputer.
Zabrania się rozdzielania otrzymanego zestawu komputerowego, osobnego używania jego części,
używania części zestawu z innymi elementami, nieskładającymi się na użyczony zestaw.
Zabrania się dalszego udostępniania sygnału internetowego poprzez stosowanie np. routerów.
Zabrania się niezgodnego z prawem korzystania, rozpowszechniania, utrwalania, pozyskiwania
i zwielokrotniania oprogramowania komputerowego.
Zabrania się instalowania w systemach komputerowych programów, na które Beneficjent
ostateczny nie posiada licencji.
Ograniczenie, o którym mowa w § 3 ust.12, nie dotyczy programów typu freeware i sharewere
2

Załącznik nr 3
Do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Internet - świ@t w twoi domu”

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość

14.
15.

16.
17.

18.

19.

20.
21.

1.

2.

3.
4.

(darmowych i z ograniczonym prawem korzystania).
Korzystanie z nośników danych (w szczególności płyt CD, DVD, pamięci przenośnych typu flash
lub HDD) dopuszczalne jest po wcześniejszym sprawdzeniu ich programem antywirusowym.
Beneficjent ostateczny zobowiązuje się do niewykorzystywania zestawu komputerowego do
tworzenia, gromadzenia, prezentowania lub rozpowszechniania materiałów o treści, obrażającej
uczucia innych (pornografia, treści rasistowskie, itp.).
Beneficjent ostateczny ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie czynności wykonywane za
pośrednictwem łącza internetowego, w tym za naruszenie obowiązującego prawa.
Beneficjent ostateczny, któremu zostanie użyczony sprzęt komputerowy, odpowiada materialnie
za wszelkie uszkodzenia sprzętu nie wynikające z jego wad fabrycznych i prawidłowego
użytkowania.
Beneficjent ostateczny ponosi odpowiedzialność finansową za ewentualną utratę lub zniszczenie
sprzętu z jego winy. W razie zniszczenia lub zaginięcia sprzętu z winy Uczestnika ponosi on
odpowiedzialność odszkodowawczą tj. zwrot 100% wartości sprzętu i tym samym zostaje
wykluczony z udziału Projektu.
W przypadku gdy rozwiązanie umowy nastąpi z winy Beneficjenta ostatecznego, Gmina ma
prawo obciążyć go karą umowną w wysokości 1% wartości przekazanego zestawu
komputerowego.
Beneficjent ostateczny nie może bez pisemnej zgody WI przenosić, w inne miejsce zamieszkania
otrzymanego w ramach projektu sprzętu teleinformatycznego.
Beneficjent ostateczny nie jest uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym
opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, z wykorzystaniem użyczonego w ramach projektu
sprzętu teleinformatycznego.

§4
Wsparcie techniczne udzielane jest beneficjentowi ostatecznemu w przypadku awarii sprzętowej
użyczonego sprzętu (tj. komputer, monitor, klawiatura, mysz) lub w przypadku wadliwego
działania lub błędnej konfiguracji systemu operacyjnego lub oprogramowania wchodzącego
w skład środowiska pracy użyczonego zestawu komputerowego.
Wsparcie techniczne nie jest udzielane w zakresie: działania oprogramowania nie należącego do
środowiska pracy użyczonego zestawu komputerowego, problemów wynikających
z nieumiejętności obsługi oprogramowania wykorzystywanego przez beneficjenta ostatecznego
(np. pakietu biurowego), instalacji oprogramowania dodatkowego oraz instalacji, obsługi
i naprawy dodatkowego sprzętu podłączonego do zestawu komputerowego przez Beneficjenta
ostatecznego.
Wsparcie techniczne ma prawo usunąć wszystkie dane zawarte w komputerze w celu
przywrócenia poprawnej pracy komputera.
Sprzęt komputerowy przekazany przez Gminę Miasta Toruń objęty jest ……. - letnim okresem
gwarancji.
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W celu badania przestrzegania zasad określonych niniejszym regulaminem, Gmina Miasta Toruń
i Stowarzyszenie JESTEM, mają prawo przeprowadzić kontrole monitorujące,
Beneficjent ostateczny zobowiązany jest umożliwić osobie monitorującej, przeprowadzenie
kontroli pod rygorem rozwiązania umowy i odebrania sprzętu komputerowego.
Gmina Miasta Toruń ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym i żądać zwrotu
użyczonego sprzętu w przypadku wykrycia niezgodności, a także w przypadku stwierdzenia, że
zestaw komputerowy nie jest wykorzystywany przez Beneficjenta ostatecznego przez okres
dłuższy niż 3 miesiące.

OPIS UDOSTĘPNIONEGO SPRZĘTU:
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