Fakultní nemocnice Brno

Všeobecné podmínky poskytování připojení k Internetu
Pojmy:
Služba - bezdrátové připojení k Internetu
Uživatel - každá fyzická osoba, která využívá službu
Poskytovatel - Fakultní nemocnice Brno
Smlouva - ujednání Poskytovatele a Uživatele o vzájemných právech a povinnostech uvedených v těchto
všeobecných podmínkách
Koncové zařízení Uživatele - zařízení umožňující přístup na Internet, tj. přenosný počítač (notebook,
netbook, smartbook aj.), komunikátor (smartphone aj.) nebo podobné zařízení
Omezení nebo ukončení poskytování služby - částečné nebo úplné zamezení přístupu ke službě
Úvodní ustanovení:
Služba je poskytována v areálech Poskytovatele bezplatně na základě Smlouvy o poskytování připojení k
Internetu a je určena především pro pacienty a návštěvníky Poskytovatele. Služba není garantována,
uživatel bere na vědomí, že práce na zařízeních Poskytovatele může vést k výpadku.
Uživatel kliknutím na tlačítko „Souhlasím s podmínkami“ v úvodní obrazovce uzavírá s Poskytovatelem
Smlouvu o připojení k Internetu za níže uvedených podmínek. Uživatel se uzavřením Smlouvy zavazuje
dodržovat povinnosti z těchto podmínek vyplývající.
Poskytovatel poskytuje Službu pod označením "Veřejná bezdrátová síť FNBrno.Pacient".
Smluvní vztah zaniká odpojením koncového zařízení, Uživateli tím nezaniká odpovědnost za přenesená data
a provedené úkony.
Práva a povinnosti Uživatele:
Uživatel k využití služby využívá vlastní hardwarové i softwarové prostředky včetně jejich instalace,
vstupní/výstupní zařízení (dále jen „zařízení Uživatele“), a jejich funkčnost a kompatibilitu se Službou tak,
aby bylo možné připojení ke koncovému bodu sítě Poskytovatele. Poskytovatel neodpovídá za funkčnost či
provoz těchto zařízení Uživatele.
Uživatel je povinen mít zabezpečeno své zařízení proti běžným hrozbám vyskytujícím se na Internetu
(antivirový prostředek, antispyware, antispam, firewall apod.).
Uživatel je povinen zejména:
dodržovat platné právní předpisy ČR
nepokoušet se o průnik do jiných datových sítí či služeb, pro které nemá oprávnění k přístupu nebo
k jejich užívání není oprávněn
nepoužívat služby ani zařízení Poskytovatele ani jeho doplňková zařízení k porušení autorizace
nebo bezpečnosti jakéhokoliv hostitele, datové sítě nebo účtu, jakož i k získání neoprávněného
přístupu do koncového zařízení jiného Uživatele, k jeho softwaru nebo datům
nepoužívat ani nešířit jakékoliv prostředky nebo nástroje ohrožující bezpečnost datové sítě nebo
umožňující její narušování
zdržet se jakýchkoliv jednání porušujících etická pravidla chování na síti Internet, zejména
nezasílat prostřednictvím elektronické pošty nevyžádané - hromadné zprávy (tzv. spamming),
scanování portů apod.
nevytěžovat síť stahováním přes P2P programy (bittorent a další)
Uživatel není oprávněn jakkoliv zasahovat do zařízení Poskytovatele ani do doplňkových zařízení. Uživatel
nesmí zprostředkovávat přístup k síti a k dalším službám FNBrno jiným právnickým nebo fyzickým osobám.

Za každé jednotlivé porušení výše uvedených povinností je Poskytovatel oprávněn okamžitě omezit nebo
ukončit poskytování služeb Uživateli, a to i bez předchozího upozornění.
Práva a povinnosti poskytovatele:
Poskytovatel neodpovídá za případný útok na zařízení Uživatele vedený jiným Uživatelem Internetu.
Poskytovatel nenese odpovědnost za využití služeb Uživatelem a za obsah přenášených informací.
Poskytovatel je oprávněn Službu kdykoliv omezit nebo ukončit, zejména porušuje-li Uživatel Smlouvu.
Poskytovatel je oprávněn veškeré informace a údaje, včetně údajů osobních, provozních, případně
lokalizačních, týkající se účastníka i Uživatele užívat pouze v souladu s platnými právními předpisy ČR.
Společná ustanovení:
Poskytovatel přiděluje automatické adresy z neveřejného rozsahu IP adres dle RFC 1918 a následujících.
Aby mohl Uživatel Služby využívat, musí mít nastaveno na příslušném rozhraní bezdrátové sítě automatické
přidělování IP adres (protokol DHCP).
Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel neshromažďuje žádné údaje o Uživateli s výjimkou adres
připojených zařízení.
Uživatel tímto uděluje Poskytovateli souhlas s případným měřením objemu dat přenesených technickými
prostředky Poskytovatele, popř. jinými činnostmi obdobného charakteru. Tím není dotčena ochrana osobních
a zprostředkovacích dat, důvěrnost zpráv a s nimi spojených provozních údajů dle zákona č. 127/2005 Sb., o
elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Uživatel souhlasí se shromažďováním záznamů o komunikaci v případě, že Poskytovatel bude mít za to, že
konkrétní Uživatel porušuje tyto podmínky.
Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za případné neprovedení zálohování a ztrátu dat či informací
Uživatele.
Uživatel bere tímto na vědomí, že komunikace prostřednictvím sítě Internetu není bezpečná a přenášené
údaje mohou být napadeny, monitorovány nebo ztraceny. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za
jakékoliv škody vzniklé Uživateli přístupem třetích osob k jeho koncovému zařízení nebo za ztráty dat
Uživatele umístěných na jeho koncovém zařízení.
Poskytovatel je oprávněn tyto podmínky kdykoliv změnit. Změnu oznámí na této stránce.

