
 

 

Regulamin 

korzystania z usługi bezpłatnego dostępu do Internetu przez 

miejskie hotspoty sieci BBnet. 

 

 
§ 1. Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin korzystania z usługi bezpłatnego dostępu do Internetu przez miejskie hotspoty 

sieci BBnet, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z usługi 

bezpłatnego dostępu do Internetu, zwanej dalej „usługą”, za pomocą miejskich  

bezprzewodowych punktów, tzw. hotspotów,  sieci BBnet. 

2. Właścicielem hotspotów jest Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej, zwane 

dalej „Dostawcą”. 

3. Dostawca jest odpowiedzialny za działanie usługi. 

4. Z usługi może korzystać każda osoba fizyczna lub prawna, zwana dalej 

„Użytkownikiem”, po zalogowaniu się do sieci BBnet. 

 

 

§ 2. Warunki świadczenia usługi 

 

1. Usługa jest nieodpłatna, gdyż dostęp do Internetu nie ma charakteru komercyjnego. 

2. Ze względu na bezpieczeństwo i wydajność sieci BBnet Dostawca nie  gwarantuje 

dostępności do wszystkich usług sieciowych. 

3. W celu nawiązania połączenia wymagane jest posiadanie urządzenia radiowego Wi-Fi, 

zgodnego przynajmniej z jednym ze standardów IEEE 802.11a/b/g/n/ac. 

4. Dostawca informuje, że aktywność Użytkownika i ich ruch w Internecie, są na bieżąco 

monitorowane i archiwizowane przez Dostawcę. 

5. Użytkownik jest zobowiązany do właściwego zabezpieczenia - we własnym zakresie - 

swojego komputera przed niepowołanym dostępem z zewnątrz oraz do posiadania 

oprogramowania antywirusowego. 

6.  Transmisja radiowa nie jest szyfrowana. 

7. Jednorazowa sesja internetowa trwa maksymalnie 45 (czterdzieści pięć) minut. 

 

 

§ 3. Wyłączenia odpowiedzialności Dostawcy 
 

1.  Dostawca nie odpowiada za czasowy, bądź stały, brak sygnału radiowego lub  

internetowego w lokalizacjach hotspotów, ani za obniżenie przepustowości łącza. 

2.   Dostawca nie odpowiada za nieuprawnione użycie oprogramowania lub innych utworów 

będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej dostępnych w Internecie. 

3.  Dostawca nie odpowiada za szkody wyrządzone przez oprogramowanie dostarczone przez 

osoby trzecie. 

 

 

 

 

 

4.  Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań Użytkowników. 



5.  Dostawca nie odpowiada za warunki techniczne sieci BBnet oraz za opóźnienia w strefie 

Internetowej, które mogą mieć wpływ na rzeczywisty transfer „do”  i „z” komputera 

Użytkownika w Internecie. 

6.  Dostawca nie prowadzi wsparcia dla Użytkowników sieci w zakresie zakupu i konfiguracji 

urządzeń radiowych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność 

urządzeń Użytkownika z infrastrukturą hotspotów. 

    

 

§ 4. Obowiązki Użytkownika 

 

1. Korzystanie z usługi odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. 

2. Użytkownikowi nie wolno korzystać z usługi w celu: 

1) przesyłania i udostępniania treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem 

ochrony własności intelektualnej nie przysługującej Użytkownikowi, 

2) przesyłania i udostępniania treści, które mogą naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste, 

3) masowego rozsyłania niezamówionych przez odbiorców treści o charakterze 

reklamowym, 

4) rozpowszechniania wirusów komputerowych i innych programów mogących uszkodzić 

komputery innych użytkowników Internetu, 

5) podejmowania prób nielegalnego wejścia do zasobów systemów informatycznych, 

będących w posiadaniu innych użytkowników Internetu. 

3. Użytkownik może zostać czasowo lub na stałe odłączony od dostępu do Internetu za 

działania niezgodne z prawem, dobrymi obyczajami lub zagrażające bezpieczeństwu 

Internetu, a zwłaszcza za: 

1) usiłowanie uzyskania dostępu do zasobów sieciowych, do których Użytkownik nie jest 

uprawniony, 

2) próby ominięcia zabezpieczeń stosowanych przy dostępie bezprzewodowym (tj. zmiana 

adresu IP nadanego przez serwer DHCP, stosowanie tuneli itp.), 

3) udostępnianie oraz pobieranie z Internetu, bez zgody uprawnionych, materiałów 

chronionych prawami autorskimi (oprogramowanie, filmy, muzyka itp.), 

4) udostępnianie treści pornograficznych lub wykorzystywania ich do celów niezgodnych 

z prawem, 

5) korzystanie z aplikacji P2P, 

6) dalsze udostępnianie sygnału poprzez stosowanie repeaterów, routerów, proxy itp., 

7) uruchamianie serwerów usług sieciowych na urządzeniach podłączonych do punktów 

hotspot, 

8) wszelkie inne działanie Użytkownika, które może zostać uznane za potencjalnie 

niebezpieczne dla funkcjonowania Internetu i innych użytkowników.  

4. Decyzję o odłączeniu, o którym mowa w ust. 3, podejmie Dostawca po analizie 

działalności Użytkownika w Internecie. 

 

 

§ 5. Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin może zostać zmieniony przez Dostawcę w każdym czasie, bez uprzedzenia.  

2. Aktualna wersja Regulaminu będzie dostępna pod adresem https://um.bielsko.pl/strona-

4277-hotspoty_bbnet.html. 

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie  mają zastosowanie powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa. 
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4. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Użytkownika z odpowiedzialności za jego 

naruszenie. 

5. Regulamin oraz lista lokalizacji hotspotów dostępne są pod adresem: 

https://um.bielsko.pl/strona-4277-hotspoty_bbnet.html. 

6. Regulamin  obowiązuje każdego, kto połączy się z siecią BBnet.  

7. Użytkownik logując się do sieci BBnet wyraża jednocześnie zgodę na przestrzeganie 

Regulaminu. W przypadku braku akceptacji Regulaminu, Użytkownik powinien 

natychmiast odłączyć się od sieci BBnet. 

8. Regulamin wchodzi w życie z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej pod adresem: 

https://um.bielsko.pl/strona-4277-hotspoty_bbnet.html. 
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