
 
 

Provozní �ád internetové stanice v M�stské knihovn� Otrokovice 
 
 
 
 
 

1. P�ístup na internet je pro uživatele starší 15 let placenou službou a uživatel je povinen 
uhradit poplatek za dohodnutou dobu p�edem.  

2. Uživatel�m mladším 15 let je poskytován p�ístup na internet na základ� souhlasu 
rodi��. ( v doprovodu rodi��) 

3. Uživateli je umožn�n p�ístup na internet 30 minut, není-li poté další zájemce, je 
možno tuto dobu prodloužit o dalších 30 minut. 

4. P�ístup na internet je možné p�edem rezervovat (osobn� �i telefonicky). Rezervování 
internetu je vázáno na termín (datum, �as) a nedodržením �asu o 5 minut rezervace 
pozbývá platnost a je možno uspokojit dalšího žadatele. 

5. Internet je v m�stské knihovn� zp�ístupn�n jakožto zdroj informací sloužících 
výhradn� k osobní pot�eb� uživatel� a p�edevším jejich studijním ú�el�m. 

6. Není dovoleno m�nit nastavení po�íta�e, ukládat data na pevný disk a spoušt�t 
programy stažené z internetu. 

7. Je zakázáno vyhledávat, prohlížet, tisknout a ší�it WWW stránky s pornografickým 
nebo národnostn� a nábožensky urážlivým obsahem, stránky propagující rasismus, 
násilí nebo podn�cující k užívání drog. 

8. Je zakázáno provozovat hazardní hry a vše, co je neslu�itelné s platnými právními 
p�edpisy �R. 

9. Uživatel musí respektovat všechna autorská práva stanovená platnými právními 
p�edpisy. Získané informace není povoleno jakýmkoliv zp�sobem dále rozši�ovat, 
rozmnožovat, kopírovat, p�j�ovat, sdílet, distribuovat, prodávat nebo jinak využívat, 
zejména ke komer�ním ú�el�m. 

10. Na vyhrazeném po�íta�i je možné uložení dat na diskety. 
11. V p�ípad� pot�eby mohou uživatelé požádat pracovnice m�stské knihovny o pomoc a 

konzultaci. 
12. Uživatelé jsou povinni dbát pokyn� knihovníka/knihovnice. 
13. Souhlas s t�mito podmínkami stvrzuje uživatel p�ed zapo�etím práce svým podpisem. 

Pokud není klientem M�stské knihovny Otrokovice p�edloží ob�anský pr�kaz. 
14. Osobní údaje jsou chrán�ny p�ed zneužitím a nejsou poskytovány t�etím osobám dle 

zákona �. 101/2000 Sb., o ochran� osobních údaj�. 
15. Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl seznámen se zpracováním svých osobních údaj�. 
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