Regulamin korzystania z bezprzewodowej sieci WiFi
w Galerii Kazimierz
§1
Definicje
1. „
Regulamin
” – „Regulamin korzystania z bezprzewodowej sieci WiFi w Galerii
Kazimierz”, okreś
lający zasady korzystania przez Uż
ytkownika z usł
ugi
bezprzewodowego dostę
pu do Internetu (dalej – 
„Usł
uga WiFi”
), ś
wiadczonej
w Centrum Handlowym Galeria Kazimierz w Krakowie (kod 33332), przy ulicy
Podgórskiej nr 34.
2. „Galeria” – Centrum Handlowe Galeria Kazimierz w Krakowie (kod 33332), przy
ulicy Podgórskiej nr 34 reprezentowana przez IREFF – Galeria Kazimierz PropCo
Spółka z ograniczonąodpowiedzialnoś
cią
z siedzibąw Warszawie (01209), przy
ul. Hrubieszowskiej 2, wpisana do Rejestru Przedsię
biorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII WydziałGospodarczy
Krajowego Rejestru Są
dowego pod numerem KRS 0000464217, REGON:
146671095, kapitałzakł
adowy 210 733 750,00 zł(dalej takż
e jako 
„Galeria
Kazimierz”
).
3. „Strefa Zasięgu” – 
teren Galerii tj. czę
ś
ci wspólne /korytarze, cią
gi piesze,
parkingi, tereny zielone i czę
ś
ć zabytkowa Galerii Kazimierz, /oraz lokale
najemców.
4. „SiećWiFi” – sieć komputerowa sł
uż
ą
ca do bezprzewodowego i darmowego
dostę
pu do Internetu w Strefie Zasię
gu.
5. „Użytkownik” 
– osoba korzystają
ca z Sieci WiFi.
6. „Urządzenie” – 
urządzenie przenoś
ne Uż
ytkownika, podł
ą
czone do Sieci WiFi
(np. telefon komórkowy, tablet, laptop, i Pad, itp.)
.
§2
Postanowienia Ogólne
1.

Z Sieci WiFi może korzystaćkaż
da osoba przebywają
ca w Strefie Zasię
gu przy
wykorzystaniu wł
asnego Urzą
dzenia na zasadach okreś
lonych w niniejszym
Regulaminie. Zalogowanie siędo Sieci WiFi oznacza jednocześ
nie akceptację
niniejszego Regulaminu przez Uż
ytkownika.
2. Dostę
p do Usługi WiFi ograniczony jest do Strefy Zasię
gu.
3. Usługi Sieci WiFi ś
wiadczone sąprzez Galerięw Strefie Zasię
gu nieodpł
atnie
i nie sąusługami o charakterze komercyjnym.
a) Galeria Kazimierz umożliwia Uż
ytkownikom dostę
p do Usł
ugi WiFi
bez konieczności podjęcia czynnoś
ci mają
cych na celu zalogowanie
sięUż
ytkownika do Sieci WiFi. Galeria zastrzega jednak, iżw uzasadnionych
przypadkach dostęp do Usł
ugi WiFi moż
liwy bę
dzie po zalogowaniu. Aby
zalogowaćsiędo Sieci WiFi, Uż
ytkownik moż
e uż
yćswojego konta w wybranym
serwisie społecznoś
ciowym lub powinien wpisaćemail i hasł
o
4. Usługa Sieci WiFi:
a) dostępna jest dla wszystkich osób przebywają
cych na terenie Galerii
Kazimierz (Użytkowników) w godzinach jej otwarcia,
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b) dostępna jest dla celów prywatnych, niezwią
zanych z prowadzeniem
działalnoś
ci zarobkowej (gospodarczej, zawodowej),
5. Użytkownik we wł
asnym zakresie i na wł
asny koszt zapewnia sobie moż
liwoś
ć
korzystania z Urządzenia, jego zabezpieczenie przed niepowoł
anym dostę
pem
osób trzecich, a także w wyposaż
enie w odpowiednie oprogramowanie
antywirusowe oraz kompatybilnoś
ćUrzą
dzenia z SieciąWiFi.
§3
Zobowiązania Galerii i Ograniczenia
1.
3.
4.
5.

W ramach realizacji Usł
ugi WiFi, Galeria Kazimierz doł
oż
y wszelkich starań
aby Usługa WiFi była realizowana na najwyż
szym poziomie.
Usługa WiFi umoż
liwia korzystanie z protokoł
u HTTP (port 80) oraz HTTPS
(port 443) za pomocąmin. standardowych przeglą
darek stron WWW.
W celu podłą
czenia Urządzenia do sieci bezprzewodowej Urzą
dzenie musi
byćwyposaż
one w urzą
dzenie radiowe WiFi, zgodne ze standardem 802.11g/n.
Mają
c na uwadze wzglę
dy bezpieczeń
stwa i wydajnoś
ci Usł
ugi WiFi, Galeria
Kazimierz nie gwarantuje dostę
pu do wszystkich usł
ug sieciowych, aplikacyjnych
i internetowych.
§4
Wył
ączenie odpowiedzialnoś
ci

1.

2.

3.

Galeria:
a) nie gwarantuje nieprzerwanej ani niezakł
óconej dostę
pnoś
ci do Sieci WiFi,
przepustowości Sieci WiFi oraz nie odpowiada za przerwy w dostę
pie do Usł
ugi
WiFi oraz za warunki techniczne panują
ce w Sieci, jak równieżza opóź
nienia,
które mogąmiećwpływ na rzeczywisty transfer (tj. na jakoś
ćtransmisji
i prędkość transmisji danych) do i z Urzą
dzenia Uż
ytkownika, w tym
powstał
ych wskutek prac konserwacyjnych i innych nieprzewidzianych
zdarzeńlosowych.
b) ma prawo nakł
adaćograniczenia na czas poł
ą
czenia, przepustowoś
ćł
ą
cza,
limit przesyłanych danych oraz inne parametry zwią
zane z transmisjądanych
Sieci WiFi,
c) ma prawo do rejestrowania, kontrolowania i nadzorowania informacji
lub danych w celu zapewnienia bezpieczeń
stwa lub zarzą
dzania SieciąWiFi.
Galeria Kazimierz oraz osoby dział
ają
ce w jej imieniu i na jej zlecenie, nie ponoszą
odpowiedzialności za:
a) warunki techniczne Sieci WiFi oraz opóź
nienia w sieci Internet, które mogą
miećwpływ na rzeczywisty transfer do i z Urzą
dzenia,
b) nieuprawnione uż
ycie oprogramowania lub innych utworów bę
dą
cych
przedmiotem ochrony własnoś
ci intelektualnej treś
ci dostę
pnych w Internecie,
c) szkody wyrzą
dzone przez oprogramowanie bę
dą
ce w posiadaniu Uż
ytkownika,
ani za ewentualne szkody spowodowane bezpoś
rednio lub poś
rednio przez to,
że Użytkownik za pośrednictwem Sieci WiFi korzystałz Internetu,
d) za powstał
e uszkodzenia Urzą
dzenia pracują
cego w Sieci WiFi.
Zapisy dotyczące ruchu w sieci przy wykorzystaniu usł
ugi WiFi sąna bież
ąco
magazynowane, a ruch jest monitorowany.
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4.
5.
6.

1.
2.

3.
4.
5.

Galeria Kazimierz nie zapewnia Uż
ytkownikowi wsparcia technicznego w zakresie
konfiguracji Urzą
dzenia i korzystania z usł
ugi WiFi.
Użytkownik jest zobowiązany korzystaćz usł
ugi WiFi w sposób zgodny z prawem
oraz dobrymi obyczajami i nie stwarzaćzagroż
enia dla bezpieczeń
stwa sieci.
Użytkownik moż
e zostaćpozbawiony moż
liwoś
ci korzystania z Usł
ugi WiFi
w przypadku działańniezgodnych z Regulaminem lub niezgodnych
z obowią
zują
cym prawem, a w szczególnoś
ci w razie:
a) usiłowania uzyskania dostę
pu do zasobów sieciowych lub komputerów,
do których uż
ytkownik nie jest uprawniony,
b) próby ominię
cia zabezpieczeństosowanych przy dostę
pie bezprzewodowym
(tj. zmiana adresu IP nadanego przez serwer DHCP, stosowanie tuneli itp.),
c) udostępniania oraz pobierania z sieci, bez zgody twórców, materiał
ów
chronionych prawami autorskimi (oprogramowanie, filmy, muzyka itp.),
d) korzystania z aplikacji P2P,
e) dalszego udostępniania sygnał
u poprzez stosowanie repeaterów, routerów,
proxy itp.,
f) uruchamiania serwerów usł
ug na urzą
dzeniach podł
ą
czonych do sieci WiFi,
g) podszywania siępod innych uż
ytkowników, monitorowania ł
ą
cz lub skanów
portów,
h) przesył
ania wirusów komputerowych i nielegalnego oprogramowania,
i) innych działań, które mogązostaćuznane za potencjalnie niebezpieczne
dla funkcjonowania sieci i uż
ytkowników w niej dział
ają
cych.

§5
Postanowienia róż
ne
Regulamin dostę
pny jest w Punkcie info oraz na stronie internetowej
www.galeriakazimierz.pl
Wątpliwoś
ci co do postanowieńRegulaminu lub sposobu korzystania z Sieci Wifi,
a także awarii, nieprawidłowoś
ci w funkcjonowaniu Sieci Wifi lub sposobu
korzystania z niej  należy zgł
aszaćw Punkcie Info lub pod numerem telefonu
12 433 01 01.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego.
Galeria jest uprawniona do wprowadzania zmian w Regulaminie w każ
dym czasie.
W przypadku wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie Uż
ytkownikowi
nie przysługujążadne roszczenia.
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