
Załącznik do Zarządzenia nr 15/2018 

Dyrektora Muzeum Treblinka. 

Niemiecki nazistowski obóz zagłady 

i obóz pracy (1941-1944) 

 

 
Regulamin 

korzystania z bezpłatnego bezprzewodowego dostępu do sieci internet typu 
HOT-SPOT udostępnionego przez Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski 

obóz zagłady i obóz pracy 
(1941-1944) 

 
 
 

§1 
Zakres i cel 

1. Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944) z siedzibą 
w Wólce Okrąglik (dalej jako „Muzeum”) umożliwia osobom odwiedzającym Muzeum 
(dalej jako „Odwiedzającym”) dostęp do sieci Wi-Fi w celu korzystania z dostępu do 
Internetu. 

2. Usługi sieci Wi-Fi są świadczone niekomercyjnie i nieodpłatnie, wyłącznie w okolicy 
parkingu należącego do Muzeum. 

3. Muzeum nie zapewnia wsparcia technicznego dla Odwiedzających w żadnym zakresie. 
4. Ze względów bezpieczeństwa Muzeum nie gwarantuje dostępności do wszystkich usług 

sieciowych. 
5. Z Wi-Fi może korzystać każdy Odwiedzający, o ile stosuje się do postanowień niniejszego 

Regulaminu. 
6. Ruch sieciowy jest na bieżąco monitorowany i archiwizowany dla celów związanych z 

wykonaniem ustawowych obowiązków Muzeum. 
 

§2 
Ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności Muzeum 

1. Muzeum nie odpowiada za przerwy w działaniu Wi-Fi, chwilowe obniżenia przepustowości 
łącza (w szczególności ze względu na prace konserwacyjne lub zdarzenia losowe), ani inne 
warunki techniczne związane z siecią Wi-Fi. 

2. Akceptacja niniejszego Regulaminu rozpoczyna sesję połączenia. Odwiedzający ma prawo 
do wielokrotnego nawiązania połączenia. 

3. Muzeum nie odpowiada za żadne szkody powstałe w związku z korzystaniem z Wi-Fi lub z 
usług dostępnych przez Wi-Fi, jak również za uszkodzenia sprzętu lub oprogramowania, 
utratę lub ujawnienie danych, ani inne konsekwencje użytkowania Wi-Fi. 

4. Muzeum nie odpowiada za dane gromadzone lub przekazywane przez Odwiedzającego. 
5. Muzeum nie odpowiada za nieuprawnione użycie przez Odwiedzającego utworów 

będących przedmiotem ochrony lub inne konsekwencje nieprzestrzegania prawa przez 
Odwiedzającego. 

 
 
 



§3 
Obowiązki i odpowiedzialność Odwiedzającego 

1. Odwiedzający korzysta z Wi-Fi na swoje wyłączne ryzyko i odpowiedzialność. 
2. Odwiedzający korzysta z Wi-Fi pod warunkiem zaakceptowania i przestrzegania 

postanowień niniejszego Regulaminu. 
3. Odwiedzający korzystający z dostępu do Wi-Fi jest zobowiązany do: 

a. przestrzegania przepisów prawa, 
b. nierozpowszechniania nielegalnych treści, 
c. zabezpieczenia swoich urządzeń przed niepowołanym dostępem z zewnątrz oraz 

posiadania oprogramowania antywirusowego. 
4. Zabrania się Odwiedzającemu podejmowania czynności mogących wpłynąć niekorzystnie 

na działanie sieci Wi-Fi jak i urządzeń innych Odwiedzających oraz podejmowania działań 
naruszających prawo w tym: 
a. usiłowania uzyskania dostępu do informacji zasobów sieciowych, do których 

Odwiedzający nie jest uprawniony, 
b. usiłowanie ominięcia zabezpieczeń stosowanych przy dostępie bezprzewodowym 

(zmiana adresu IP, stosowanie tuneli itp.), 
c. dalsze udostępnianie usługi np. przez stosowanie routerów, itp., 
d. udostępnianie, rozpowszechnianie lub pobieranie materiałów, których posiadanie, 

prezentowanie lub przesyłanie jest zabronione, chronionych prawami autorskimi, a 
także pornograficznych lub rasistowskich, 

e. udostępnianie lub rozpowszechnianie informacji i innych materiałów, jakie mogą 
naruszyć czyjekolwiek dobra, 

f. wszelkich innych działań, które mogą być uznane za potencjalnie niebezpieczne dla 
funkcjonowania sieci lub łamiące prawo. 

5. Odwiedzający ponosi wyłączną odpowiedzialność, nie wyłączając odpowiedzialności 
karnej, za sposób, w jaki wykorzystuje Wi-Fi, w tym za treść i zawartość przesyłanych 
danych. 

 
§4 

Postanowienia końcowe 
1. Nieznajomość Regulaminu przez Odwiedzającego nie zwalnia z odpowiedzialności za jego 

naruszenie. Przyjmuje się, że zaakceptowanie treści Regulaminu oznacza wcześniejsze 
zapoznanie się z jego treścią. 

2. W przypadku naruszenia przez Odwiedzającego postanowień zawartych w niniejszym 
Regulaminie, Muzeum ma prawo zablokowania dostępu Odwiedzającego do sieci Wi-Fi. 

3. Muzeum zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w zakresie możliwości 
korzystania z sieci w dowolnym zakresie. 

4. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem www.muzeumtreblinka.eu oraz w 
siedzibie Muzeum 08-330 Kosów Lacki, Wólka Okrąglik 115. 

5. Muzeum zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. 
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2018 roku. 
 
Uwagi dotyczące funkcjonowania świadczonej usługi prosimy kierować pod adresem e-mail: 
sekretariat@muzeumtreblinka.eu. 
 


