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Regulamin korzystania z usługi bezpłatnego dostępu do sieci WiFi4EU 

 
 
§1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji usługi bezpłatnego dostępu do sieci wifi - zwanej 
dalej siecią „WiFi4EU” - w wybranych punktach na terenie Gminy Żabia Wola. 

2. Budowa sieci została sfinansowana ze środków unijnych w oparciu o przyznanie tzw. 
„voucher’a w ramach programu WiFi4EU. 

3. Usługa udostępniana jest na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 
4. Podmiotem odpowiedzialnym za działanie usługi jest Gmina Żabia Wola - Urząd Gminy Żabia 

Wola. 
5. Regulamin dostępny jest na oficjalnej stronie internetowej Gminy Żabia Wola pod adresem 

www.zabiawola.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Żabia Wola. 
6. Regulamin obowiązuje każdego, kto połączy się z siecią o nazwie SSID „WiFi4EU”. 

 
§2. Definicje 

1. WiFi4EU - sieć komputerowa z dostępem bezprzewodowym i połączeniem do Internetu, 
udostępniana w wybranych punktach Gminy Żabia Wola. 

2. Użytkownik - osoba korzystająca z sieci „WiFi4EU” za pośrednictwem komputera, smartfonu, 
tabletu lub innego urządzenia wyposażonego w „moduł wifi”. 

3. Dostawca - Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola. 
4. Punkt dostępowy Wi-Fi - miejsce, w którym zainstalowano urządzenia umożliwiające 

bezprzewodowy dostęp do sieci „WiFi4EU”. 
5. Wykaz punktów dostępowych na terenie Gminy Żabia Wola: 

 

Zewnętrzne punkty dostępu 
Adres  

96-321 Żabia Wola 
Liczba 

punktów 

Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 2 

Centrum Usług Społecznych ul. Główna 5 2 

Urząd Gminny Żabia Wola – budynek Ośrodka zdrowia ul. Warszawska 24 1 

Słup teletechniczny przy Domu Kultury w Żabiej Woli ul. Warszawska 27 2 

 

Wewnętrzne punkty dostępu 
Adres  

96-321 Żabia Wola 
Liczba 

punktów 

Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 1 

Urząd Gminny Żabia Wola  
– budynek Ośrodka zdrowia (parter, piętro) 

ul. Warszawska 24 2 

Centrum Usług Społecznych (parter, piętro) ul. Główna 5 2 

 
6. Wykaz punktów dostępowych może ulec zmianie w miarę dalszej rozbudowy lub modernizacji 

sieci WiFi4EU na terenie Gminy Żabia Wola. 
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§3. Zakres i cel 

1. Dostawca udostępnia Użytkownikom sieć WiFi4EU w celu korzystania z serwisów 
informacyjnych i usług elektronicznych administracji samorządowej oraz internetu, na 
poniższych zasadach: 

a) usługi sieci WiFi4EU są świadczone niekomercyjnie i nieodpłatnie, wyłącznie w 
obszarze pokrycia radiowego, 

b) WiFi4EU jest siecią bezprzewodową o otwartym dostępie, 
c) WiFi4EU pracuje zgodnie z standardami technicznymi IEEE 802.11 

2. Dostęp do sieci jest możliwy 24 godziny, 7 dni w tygodniu. 
3. Aby nawiązać połączenie należy dysponować urządzeniem wyposażonym w prawidłowo 

działającą bezprzewodową kartę sieciową („moduł wifi”), następnie należy połączyć się z 
identyfikatorem sieci (SSID) o nazwie „WiFi4EU”. 
 

§4. Ograniczenia 

1. Dostęp do sieci „WiFi4EU” jest ograniczony przestrzennie, może być ograniczany czasowo 
oraz pod względem parametrów technicznych połączenia. 

2. Dostawca zastrzega sobie prawo do: 
a) nakładania ograniczeń na czas połączenia, przepływność, limit przesłanych danych 

oraz inne parametry transmisji, 
b) ograniczania i blokowania dostępu do wybranych treści oraz usług w Internecie, 
c) rejestrowania, nadzorowania i archiwizacji informacji lub danych w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa lub zarządzania siecią „WiFi4EU”. 
3. W celu realizacji ograniczeń oraz statystyk wykorzystania sieci „WiFi4EU” Dostawca gromadzi 

następujące informacje o logujących się użytkownikach: 
a) data i godzina zalogowania urządzenia, 
b) przydzielony użytkownikowi adres IP, 
c) MAC adres logowanego urządzania. 

§5. Odpowiedzialność 

1. Dostawca informuje, że aktywność Użytkowników w zakresie korzystania z usługi jest 
monitorowana. 

2. Dostawca zastrzega sobie możliwość przerw w działaniu sieci „WiFi4EU” ze względu na prace 
konserwacyjne i inne zdarzenia losowe. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia z 
tytułu czasowego bądź stałego braku sygnału internetowego wynikającego z wyłączenia lub 
problemów technicznych. 

3. Transmisja danych nie jest szyfrowana. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za 
bezpieczeństwo danych przesyłanych i odbieranych przez Użytkowników za pośrednictwem 
sieci „WiFi4EU” 

4. Dostawca nie prowadzi wsparcia dla Użytkowników w zakresie zakupu i konfiguracji urządzeń 
sieciowych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność urządzeń 
Użytkownika z infrastrukturą działającą w ramach usługi. 

5. Dostawca nie odpowiada za czasowy brak pokrycia radiowego w wyznaczonych miejscach ani 
za obniżenie przepustowości łącza. 

6. Dostawca nie odpowiada za nieuprawnione użycie oprogramowania, pobieranie lub 
rozpowszechnianie wszelkich utworów, w szczególności muzycznych, filmowych i innych, 
będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej a dostępnych w Internecie. 

7. Dostawca nie odpowiada za szkody wyrządzone przez oprogramowanie dostarczone przez 
osoby trzecie. 
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8. Dostawca nie odpowiada za dane gromadzone lub przekazywane przez Użytkownika. 
9. Dostawca nie odpowiada za utracone dane, niewłaściwe zapisane oraz żadne inne szkody 

jakie może ponieść Użytkownik w związku z korzystaniem z dostępu do sieci „WiFi4EU”, w 
szczególności za: 

a) uszkodzenia sprzętu teleinformatycznego, zniszczenie oprogramowania i danych, 
naruszenie danych osobowych, 

b) opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych, spowodowane brakiem transmisji, 
nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w dostępie do sieci 
„WiFi4EU”, 

c) bezpieczeństwo operacji wykonywanych za pośrednictwem sieci „WiFi4EU”, w tym 
zakupów, transakcji finansowych itp., 

d) wszelkie inne szkody powstałe w związku z korzystaniem z sieci „WiFi4EU”. 

§6. Obowiązki użytkownika 

1. Korzystanie z sieci „WiFi4EU” odbywa się na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność 
Użytkownika. 

2. Użytkownik korzysta z sieci „WiFi4EU” pod warunkiem zapoznania się i zaakceptowania 
postanowień niniejszego Regulaminu. 

3. Zalogowanie się do sieci Wifi4EU na terenie Gminy Żabia Wola jest jednoznaczne z 
zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu. 

4.  Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody przez niego spowodowane 
przy pomocy punktu dostępowego Wi-Fi. 

5. Zabrania się Użytkownikowi wykorzystywać sieć „WiFi4EU” do jakichkolwiek działań 
naruszających obowiązujące prawo, w szczególności: 

a) udostępniać oraz pobierać z Internetu materiały chronione prawami autorskimi 
(oprogramowanie, filmy, muzyka, itp.) oraz treści naruszające przepisy prawa (treści 
rasistowskie, faszystowskie, itp.), 

b) przesyłać i udostępniać treści mogące naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste, 
c) rozpowszechniać wirusy komputerowe i inne programy mogące uszkodzić 

oprogramowanie lub dane innych użytkowników Internetu, 
d) uzyskiwać nieuprawniony dostęp do zasobów systemów informatycznych będących w 

posiadaniu innych użytkowników Internetu, 
e) podejmować działania zmierzające do naruszenia zabezpieczeń zastosowanych w sieci 

„WiFi4EU”. 
6. Dostawca zastrzega sobie prawo odmowy dostępu lub blokowania dostępu do sieci 

„WiFi4EU” Użytkownikowi i/lub urządzeniu końcowemu, wobec którego zostanie wykazane 
złamanie któregokolwiek z zakazów wskazanych w niniejszym Regulaminie. 

7. Użytkownik dba o swoje przyłącze i swój sprzęt komputerowy we własnym zakresie. 
8. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania zasad korzystania z sieci „WiFi4EU”, w 

szczególności niepodłączania do sieci „WiFi4EU” urządzeń niesprawnych, źle 
skonfigurowanych, bądź nie przeznaczonych do pracy w sieci. 

9. Nieznajomość Regulaminu przez Użytkownika nie zwalnia go z odpowiedzialności za 
podejmowane działania niezgodne z Regulaminem. 

 

§7. Informacja o ochronie danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że: 
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1. Administratorem Państwa danych jest Gmina Żabia Wola reprezentowana przez Wójta Gminy 
Żabia Wola (ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola, email: urzad@zabiawola.pl,  
tel: +48 46 858 27 00). 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za 
pośrednictwem adresu email: iod@zabiawola.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z udostępnieniem usługi dostępu do 
Internetu bez pobierania opłat, w celu wypełnienia obowiązków wynikających z Ustawy 
Prawo Telekomunikacyjne, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO, 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana 
danych osobowych mogą być: 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na 
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa;  

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Żabia Wola 
przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Żabia Wola,  

5. Dane będą przetwarzane w zakresie i przez okres czasu określony w Ustawie Prawo 
Telekomunikacyjne, 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu do przetwarzania tych danych, a także, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, 

7. Podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, ani profilowaniu. 
 
§8.Pomoc techniczna 
 

1. Użytkownik Hotspot może zgłaszać problemy techniczne pocztą elektroniczną na adres 
wifi4eu@zabiawola.pl. 

2. Ewentualna pomoc techniczna udzielana Użytkownikom ma wyłącznie charakter 
grzecznościowy i nie może stanowić podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń 
względem Dostawcy. 

 
§9. Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowanie 
znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, 

2. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie i bez uprzedzenia. 
 
 
 

Wójt Gminy Żabia Wola 

/-/ Piotr Rybka 
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