
REGULAMIN KORZYSTANIA  
Z INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ  

Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej  
w Skarżysku-Kamiennej 

 
 
1. Stanowiska komputerowe w Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej służą 

do: 
 wyszukiwania w Internecie informacji niezbędnych do nauki i pracy 

dydaktycznej,   
 redagowania prac szkolnych, 
 drukowania, skanowania potrzebnych materiałów. 

2. Czytelnik korzystający z ICIM zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości. 
3. W ICIM należy zachować ciszę. Dźwięk emitowany podczas pracy programów 

multimedialnych może być emitowany tylko przez słuchawki. Zabrania się korzystania 
z telefonów komórkowych. Przy stanowiskach nie wolno spożywać napojów  
i artykułów spożywczych. 

4. Komputery mogą być wykorzystane do celów naukowych i dydaktycznych. 
5. Korzystać można tylko wyłącznie z zainstalowanych programów. Nie wolno 

instalować innych programów. 
6. Zabrania się: 

 instalowania jakichkolwiek programów i dokonywania zmian w konfiguracji 
sprzętu i oprogramowania, 

 tworzenia, wyszukiwania oraz prezentowania materiałów o treści obscenicznej 
bądź obrażającej uczucia innych, w tym treści erotycznych i pornograficznych, 

 naruszania praw autorskich i licencyjnych, 
 korzystania z gier komputerowych, serwerów CZAT, IRC i jakichkolwiek        

komunikatorów internetowych, 
 logowania się na strony wymagające podania własnych, osobistych haseł, 

loginów itp., np. strony banków,  
 wchodzenia na strony zawierające pirackie oprogramowanie, 
 samodzielnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania systemowego 

i użytkowego oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk 
internetowych. 

7. Potrzebne materiały mogą być zeskanowane. 
8. Materiały mogą zostać nagrane na nośniki własne. 
9. Pracownicy służą pomocą w obsłudze stanowisk komputerowych. Bibliotekarz nie ma 

obowiązku obsługiwania komputera, lecz może na życzenie użytkownika udzielić 
instrukcji dotyczących wyszukiwania informacji, jeśli aktualnie dysponuje czasem. 

10. Stanowiska komputerowe mogą być użytkowane przez jedną osobę przez godzinę. 
11. Czytelnik ponosi odpowiedzialność finansową za uszkodzenia sprzętu. 
12. W przypadku nie przestrzegania regulaminu czytelnik nie może korzystać z  ICIM. 

Nauczyciel-bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy 
Użytkownika 



13. Administratorem danych osobowych podawanych przy zapisie do Biblioteki jest 
Dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Skarżysku – Kamiennej  
ul. Plac Floriański 1.  

14. Czytelnik korzystający ze sprzętu informatycznego Biblioteki oraz dostępu do 
Internetu ponosi odpowiedzialność za własne prace wykonywane na sprzęcie. 

15. Pracę przy komputerze należy zakończyć na 15 minut przed zamknięciem biblioteki. 
16. Celem zbierania danych osobowych jest umożliwienie korzystania z usług Biblioteki, 

w tym udostępniania materiałów bibliotecznych na miejscu, wypożyczania książek do 
domu, korzystania z różnych źródeł informacji, umożliwienie dochodzenia należności, 
a także prowadzenia badań czytelniczych i statystycznych. 

17. Dane osobowe podlegają ochronie i nie będą wykorzystywane i udostępniane            
w celach innych niż wymienione wyżej. 

18. Czytelnikowi przysługuje prawo wglądu do własnych danych oraz ich poprawiania na 
warunkach określonych prawem. 

19. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, co jest niezbędne do nabycia prawa do 
korzystania z usług Biblioteki. Czytelnik podpisując zobowiązanie do przestrzegania 
regulaminu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

20. Dyżurujący bibliotekarz ma prawo kontrolować czynności wykonywane przez 
użytkownika przy komputerze oraz zawartość otwieranych stron internetowych. 

21. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez osoby trzecie danych 
pozostawionych po zakończeniu pracy na urządzeniach należących do Biblioteki oraz 
ewentualne roszczenia osób trzecich bądź szkody Czytelnika, w tym naruszenie 
poufności danych osobowych wynikłe na skutek korzystania przez Czytelnika  
z Internetu. 

22. Czytelnik korzystający z ICIM zobowiązany jest do przestrzegania powyższego 
regulaminu. 

23. Regulamin obowiązuje z dniem 01.01.2018. 
 

 
 
 
 

 


