
Załącznik nr 4 do Zarządzenia Dyrektora 

GBP Nr 2/2019 z dnia19 sierpnia 2019 r. 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TABLETÓW 

W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W RASZYNIE 

 

§1 Prawo korzystania 

1. Stanowiska tabletowe są ogólnodostępne. 

§2 Zasady korzystania 

2. Biblioteka udostępnia użytkownikom do korzystania na miejscu 3 tablety bez limitu 

czasowego, chyba, że liczba chętnych do korzystania jest większa niż liczba stano-

wisk. W takiej sytuacji czas korzystania jest ograniczony do 60 minut. Tablety są pod-

łączone do Internetu za pomocą sieci Wi-Fi. 

3. Użytkownik chcący korzystać ze stanowiska jest zobowiązany czytelnie wpisać się do 

księgi odwiedzin wyłożonej na stanowisku obsługi wypożyczalni. 

4. Hasło dostępu do tabletu wprowadza bibliotekarz. 

5. Tablety wyposażone są w aplikacje umożliwiające naukę, rozrywkę, a także tworzenie 

i dzielenie się treściami. Użytkownik może samodzielnie instalować dodatkowe apli-

kacje. 

 

§3 Ochrona 

6. Użytkownik korzysta z tabletu na własna odpowiedzialność, włączając w to odpowie-

dzialność karną. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania prawa, a w szcze-

gólności nie może przeglądać i zamieszczać w Internecie treści pornograficznych, ob-

rażających lub oczerniających inne osoby fizyczne lub prawne, treści wzywających do 

nienawiści na tle rasowym lub religijnym, zamieszczać wizerunku osoby bez jej zgo-

dy, danych osobowych innych osób, reklamy alkoholu, tytoniu, hazardu, treści chro-

nionych na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które nie są 

dostępne legalnie. Zabronione jest wysyłanie spamu, próby obejścia zabezpieczeń 

technicznych, próby nielegalnego wejścia do systemów informatycznych osób trze-

cich, używanie fałszywego adresu IP, wysyłanie wirusów komputerowych i innego 

niebezpiecznego oprogramowania i wszelkie inne działania zagrażające bezpieczeń-

stwu Internetu i jego użytkowników. 

7. Po zakończeniu korzystania z tabletu, użytkownik zobowiązany jest usunąć wszelkie 

dane osobowe, aplikacje bądź inne treści, które w nim umieści oraz wylogowania się 

ze wszelkich internetowych aplikacji, z których korzystał Wskazane jest usunięcie hi-

storii wyszukiwani z przeglądarki internetowej. 

8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, straty lub nadużycia 

spowodowane przez niego wskutek niezgodnego z regulaminem używania tabletu i 

dostępu do sieci. 

9. Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad pozbawia użytkownika prawa do ko-

rzystania ze stanowisk tabletowych. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor. 

 

§4 Przepisy końcowe 

10. Wszelkich informacji o korzystaniu z tabletów udziela Tablet Master na miejscu, tele-

fonicznie lub e-mailowo. 

11. Wnioski i skargi można zgłaszać dyżurnym bibliotekarzom ustnie, telefonicznie i na 

piśmie w godzinach pracy biblioteki lub dyrektorowi w ustalonych godzinach przyjęć 

interesantów. 

12. Regulamin obowiązuje od 19 sierpnia 2019 r. 

 


