
Regulamin korzystania z sieci bezprzewodowej (WIFI_DLA_PACJENTOW) 

na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

Правила користування бездротовою мережею (WIFI_DLA_PACJENTOW)

в університетській дитячій лікарні в Кракові

§1

1. Пацієнти,  які  перебувають  у  відділеннях  корпусів  A,  B,  C  та  ORLD  Університетської  дитячого

шпиталю в Кракові, можуть користуватися безкоштовним доступом до Інтернету через бездротову

мережу WIFI_DLA_PACJENTOW на умовах, визначених цими Правилами.

2. Бездротова мережа WIFI_DLA_PACJENTOW – це комп’ютерна мережа, яка використовується для
бездротового зв’язку та безкоштовний доступ до Інтернету на території лікарні .
Доступ до мережі надається після того, як користувач прочитає та прийме ці правила.
Користувач отримує доступ до мережі після введення логіна та пароля, де:

логін - ініціали імені та прізвища, написані  малими і без польських символів, плюс останні 4
цифри смуги з номером пацієнта, доступні під штрих-кодом;
приклад: In4321 (користувач Łucja Nowak, номер пацієнта 7654321)
пароль - рік народження користувача у форматі РРРР плюс ініціали імені та прізвища з малого
регістру та без польських символів;
приклад: 2004В користувач Łucja Nowak 2004 р.н.)

3. Правила доступні щоразу, коли ви входите в мережу, а також та на веб-сайті Шпиталю. 

§2

1. Щоб підключити пристрій до мережі WIFI_DLA_PACJENTOW, потрібен власний пристрій, оснащений
мережевою картою WiFi, сумісною зі стандартом 802.11b/g/n.
2. Шпиталь не здійснює прямої підтримки пацієнтів – користувачів мережі в частині  конфігурації  їх
пристроїв,  а  також  не  несе  відповідальності  за  несумісність  цих  пристроїв  користувача  з  ІТ-
інфраструктурою Шпиталю.
3. З міркувань безпеки та для підтримки продуктивності мережі доступність усіх мережевих послуг не
може бути гарантована.  Шпиталь також залишає за собою право обмежувати та блокувати доступ до
окремих послуг та контенту в Інтернеті.
4. З міркувань безпеки та захисту персональних даних мережа, до якої користувач отримує доступ, є
окремою незалежною бездротовою мережею, через яку не надсилаються дані, пов’язані з діяльністю
Шпиталю.
5. Шпиталь не несе відповідальності за безпеку переданих та отриманих даних через Wi-Fi.
6. Трафік у мережі WIFI_DLA_PACJENTOW відстежується та архівується на постійній основі протягом 2
років.

§3

Користувачам мережі WIFI_DLA_PACJENTOW заборонено:
1. Використання Інтернету для незаконної діяльності.
2. Завантаження та пересилання контенту, який є незаконним або захищений інтелектуальною
власністю, яка не належить користувачу.
3. Завантаження та поширення контенту, який може порушувати чиїсь особисті права.
4. Використання доступу до мережі з метою масового розповсюдження рекламного контенту.
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5. Розповсюдження  комп'ютерних  вірусів,  які  можуть  пошкодити  пристрої  інших
користувачів мережі.
6. Використання Інтернету в обтяжливий для інших пацієнтів спосіб або перешкоджання
виконанню службових обов'язків медичним персоналом.
7. Використання Інтернету в комерційних цілях.

§4

Користувач,  який  порушує  ці  правила,  може  бути  тимчасово  або  повністю  позбавлений
доступу до вищезазначеної мережі, зокрема для:
1. Уникнення дотримання заходів безпеки, які використовуються в бездротовому доступі (тобто
зміна IP-адреси, призначеної сервером DHCP, за допомогою тунелів).
2. Поширення  та  завантаження  з  Інтернету  матеріалів,  захищених  авторським  правом
(програмне забезпечення, фільми, музика тощо) та порнографічних.
3. Використання додатків P2P.
4. Будь-яка  інша  діяльність  користувача,  яка  може  вважатися  потенційно  небезпечною  для
роботи мережі.

§5

1. Користувач  несе  повну  юридичну  та  фінансову  відповідальність  за збитки,  заподіяні  його

діяльністю через мережу WIFI_DLA_PACJENTOW.

§6

1. Шпиталь не несе відповідальності за будь-які перебої в доступі до бездротової мережі.
2. Шпиталь не  несе  відповідальності  за  проблеми  з  доступом  до  Інтернету,  пов'язані  з

несправністю  пристроїв  користувачів,  а  також  залишає  за  собою  можливість  перебоїв
мережі через технічне обслуговування або інші випадкові події.

3. Про збої в бездротовій мережі повідомляє пацієнт або його опікун у робочі дні з 8.00 до
15.00 до ІТ-відділу за тел.12 33394071 або за адресою email:             pacjnetwifi@usdk.pl  

§7

1. Ці Правила можуть змінюватись.

§8

1. У питаннях, не передбачених цими Правилами, застосовуються норми чинного 
законодавства.

§9

1. Правила затверджуються Директором Університетського дитячого шпиталю в Кракові.
2. Правила  набирають чинності з 2 січня 2020 року.

Затверджую

Prof. dr hab. med. Krzysztof FyderekWersja 1.0 z dnia
02.01.2020

mailto:email:%20pacjnetwifi@usdk.pl

