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PREZYDENTA MIASTA BIAT,EGOSTOKU
z dnia )k frh.tdtv-azozt r.

u

w sprawie przedluZenia dostgpu do Internetu mieszkafcom Miasta Bialegostoku
zagroionych wykluczeniem cyfrowym

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 orazut.3l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie

gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z p62n. zm.t) zarz4dzam. co nastgpuje:

$1

Postanawiam o kontynuacji dzialan majqcych na celu usuwanie barier powoduj4cych

wykluczenie cyfrowe wir6d mieszkaric6w Miasta Bialegostoku oraz przeciwdzialaj4c

rozprzestrzenianiu sig zakazeri wirusem SARS-CoV-2 - zarz4dzan o przedluzeniu

nieodplatnego dostgpu do l4cza intemetowego, udzielonego u2ltkownikom Projektu ,,Cyfrowy
Bialystok - przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkaric6w Bialegostoku" na

warunkach okeslonych w Regulaminie uslugi dostgpu do Intemetu, stanowi4cym zal4cmik do

zarz4dzenia.

$2

Wykonanie zarz4dzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Bialegostoku, Dyrektorom: Biura do

spraw Smart City, Miejskiego O5rodka Pomocy Rodzinie w Bialymstoku oraz Centrum Uslug

Informatycznych w Bialymstoku.

$3

Zarzqdzenie podlega opublikowaniu w Biuletynie lnformacji Publicmej, na tablicy ogloszeri

Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku, Miejskiego OSrodka Pomocy Rodzinie w Biatymstoku

oraz Centrum Uslug Informatycznych w Bialymstoku.

$4

Zarz4dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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Regulamin uslugi dostgpu do Internetu

s2
Informacje

1. Usluga dostgpu do Intemetu realizowana jest przez Miasto Bialystok.

2. Administratorem sieci jest Centrum Uslug Informatycznych w Bialymstoku,

u[. Warszawska 13 lok 7U, 15-062 Bialystok, w skr6cie zwane,,CUI".

3. Celem gl6wnym jest zapewnienie dostqpu do Intemetu dla dotychczasowych

uczestnik6w Projeknr Cyfrowy Bialystok tj. gospodarstw domowych z terenu Miasta

Bialegostoku zagro?onych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej s)'tuacji

ekonomicznej lub z powodu niepelnosprawnoSci.
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Zal4cmik do nt<-
ZARZADZENIA NR ' \] /2020
PREZYbENTA MIASTA
BIA{-EGOSTOKU
z dnia /ul,grudnia 2020 r.

$1
Definicje

Ilekro6 w regulaminie jest mowa o:

1) gospodarstwie domowym - naleiry przez to rozumiei zesp6l os6b spokrewnionych

lub niespokrewnionych, mieszkaj4cych razem i wsp6lnie sig utrzymuj4cych;

gospodarstwa domowe wyodrgbnia sig spo6r6d ludnodci zamieszkalej w mieszkaniach

(bez obiekt6w zbiorowego zakwaterowania); wdr6d gospodarstw domowych wl,r6iniamy

jednoosobowe i wieloosobowe (2 i wigcej osobowe), a talde rodzinne i nierodzinne;

2) reprezentancie gospodarstwa - pelnoletnia osoba frzyczna, kt6ra reprezentuje

gospodarstwo domowe jako zesp6l os6b spokrewnionych lub niespokrewnionych;

3) dostgp do Internetu - nale2y przez to rozumied mo2liwo56 korzystania ze

stacjonamego, szerokopasmowe go przylqcza internetowego o przepustowoSci nie

mniej szej niz 4 Mb/s bez limit6w transferu, zainstalowanego w miejscu prowadzenia

gospodarstwa domowego:

4) kryterium finansowe - nalezy przez to rozumie6 dochody, o kt6rych mowa

w regulaminie;

5) uirytkownik koricowy - odbiorca uslugi dostgpu do lntemetu.
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4, Okes 6wiadczenia uslugi wynosi 1 rok tj. od dnia 12 grudnia 2020 roku do 12 grudnia

2021 roku.

5. Miasto Bialystok zasfizega mo2liwoi6 sk6cenia lub wydtuzenia okresu Swiadczenia

uslugi.

6. Miasto Bialystok zastrzega sobie mo2liwoSd przerwania Swiadczenia uslugi dla

poszczeg6lnych u2ytkownik6w koricowych w przypadku nieprzestrzegania warunk6w

regulaminu.

7. Miasto Bialystok zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

s3
Warunki Swiadczenia uslugi

1 . W przypadku rezygnacji, lub ulywu terminu Swiadczenia ustugi, uz1'tkownik koricowy

zobowiqzany jest do zwrotu uz)'wanego terminala abonenckiego w stanie nie

pogorczonym ponad zuZycie wynikaj4ce z jego prawidlowej eksploatacji, bez wezwania,

w terminie 7 dni. Sprzgt nale?y przekaza6 do Centrum Uslug Informatycznych w

Bialymstoku, ul. Warszawska 13, 15-950 Bialystok.

2. Uzl.tkownik koricowy zobowipany jest do udostgpniania sprzgtu na 24danie CUI w celu

jego serwisowania i modemizacji.

3. Uzlrkownik koricowy odpowiada materialnie za wszelkie uszkodzenia sprzgtu

nie wynikaj4ce z jego wad fabrycznych i prawidlowego uftkowania.

4. Uzltkownik koricowy jest zobowiqzany nte zbywa6, rlie t2yczai ani w innej formie

nie przekazywad terminala abonenckiego na rzecz os6b trzecich.

5. U2ytkownik koricowy nie mo2e zmienii lokalizacji terminala abonenckiego bez zgody

CUI.

6. Uzytkownik koricowy nie jest uprawniony do prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej,

w tym opodatkowanej podatkiem od towar6w i uslug, z wykorzystaniem :u7yczonego

sprzgtu teleinform atycznego oraz Swiadczonej uslugi dostgpu do Intemetu.

$4
Regulamin uslugi

1. Obslugg zgloszofi serwisowych i obslugg informatyczn4 prowadzi: Centrum Uslug

Informatycznych w Bialymstoku, ul. Warszawska 13, 15-062 Bialystok, telefon:

85 869 69 63, e-mail: cyfrowybialystok@cui.bialystok.pl

2. Wszelkie prace serwisowe wykonuj4 pracownicy CUI lub wykonawcy wylonieni,

w trybie wlaSciwych przepis6w.
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3. Serwisowanie, konserwacja sprzgtu i wszelkie pozostale interwencje obsfugi

informatycznej dotycz4 tylko ustugi dostgpu do Intemetu.

4. Miasto zapewnia dostgp do zasob6w Intemetu w zakesie funkcjonowania standardowych

uslug takich jak WWW i poczta elektroniczna.

5. Beneficjent ostateczny nie mo2e korzysta6 z zasob6w Internetu, je2eli dotyczy to:

1) tre6ci powszechnie uznawanych za obru2liwe, niecenzuralne;

2) zasob6w lami4cych prawo;

3) uslug wymiany plik6w typu peer-to-peer;

4) innych uslug w sytuacjachjeSli ich uZytkowanie ogranicza moZliwoici korzystania

z Intemetu innym uczestnikom projektu.

6. Miasto moZe blokowai czgS6 zasob6w Intemetu, o kt6rych mowa w ust. 5.

7. Zabrania sig rozkrgcania, domontowania, przebudowywania (np. poprzez doloZenie lub

odl4czenia czgdci skladowych) oraz samowolnego modemizowania zestawu

abonenckiego pod rygorem obciq2enia kosztami koniecznych napraw.

8. Zabrmia si9 samowolnego naprawiania sprzgtu. Kazd4 usterkQ Intemetu naleZy zglosid

do CUI.

9. Zabrania sig dalszego udostgpniania sygnalu intemetowego poprzez stosowanie np.

router6w.

10. Zabrania sig niezgodnego z prawem korzystania, rozpowszechniania, utrwalania,

pozyskiwania oprogramowania komputerowego.

$s
Ochrona danych osobowych

l. Administratorzy darych zapewniajq ochrong danych osobowych zgodr4 z

Rozporzqdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiezku z przetwarzariem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95l46lWE (og6lne rozporz4dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE Ll 19

s.l 22016 r., sprost. Dz.Urz.UELI27 s.2 22018 r.), zwanego w skr6cie ,,RODO".

2. Wsp6ladminiskatorami danych osobowych s4:

1) w zakresie Swiadczenia uslugi dostqpu do intemetu

Centrum Uslug Informatycznych w Bialymstoku,

ul. Warszawska 13 lok 7U, 15-062 Bialystok;

Kontakt do inspektora ochrony danych: Centrum Uslug Informatycznych w
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Bialymstoku, ul. Warszawska 13 lok 7U, 15-062 Bialystok, tel.: 858 696 201'

e-mail: iod@cui.bialystok.pl

2) w zakresie realizacii Projektu Cyfro*y Bialystok

Prezydent Miasta Bialegostoku, UrzEd Miejski w Biatymstoku, ul' Slonimska 1,

15-950 Bialystok;

Kontakt do inspektora ochrony danych: Urz4d Miejski w Bialymstoku,

ul. Slonimska 1, 15-950 Bialystok, tel. 85 879 79 79, e-mail'. bbi@um.bialvstok.pl:

3. Dane osobowe uz1'tkownika koricowego bEd4 przetwatzane w celu realizacji

ustawowych zadari administratora zwiqzanych ze Swiadczeniem dostgpu do intemetu

na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) i c) RODO w zwiry.krt z Ustaw4 z dnia 16 lipca 2004 r.

- Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2079 r. poz. 2460) oraz Ustaw4 z dnia 22

listopada 2019 r. o wspieraniu rozwoju uslug i sieci telekomunikacyjnych, a talcZe w

celu realizacji Projektu Cyfrowy Bialystok na podstawie art. 6 ust. I lit. a) i e) RODO

w zwiqzku z ustaw4 z dnia 8 marca 1990 r. o sarnorz4dzie gminnym (Dz.U. z 2020 t.

poz. 7 13 z p6in. zm.1) .

4. Dane osobowe nie bgd4 udostgpniane innym odbiorcom, ni2 upowaZnieni na

podstawie przepis6w prawa oraz podmiotom, z kt6rymi administrator zawarl umowy

powierzenia przetwarzania danych osobowych oruz Centrum Projekt6w Polska

Cyfrowa.

5. Dane uZlkownika koricowego bgd4 przechowyrvane ptzez okes 1 roku od

zakofczenia Swiadczenia uslugi, natomiast dane osobowe uczestnika Projektu

Cyfrowy Bialystok bgd4 przechowywane przez okes 25 lat, a po tym okesie zostan4

poddane ocenie przydatnodci przez Archiwum Paristwowe.

6. Uzytkownik koricowy ma prawo 24da6 od adminishatora:

1) dos4pu do danych, na zasadach okreSlonych w art. 15 RODO;

2) sprostowania danych, na zasadach okeSlonych w art. 16 RODO;

3) usunigcia danych (,,prawo do bycia zapomnianym"), na zasadach okre6lonych

w art. 17 RODO;

4) ograniczenia przetwarzania, na zasadach okreSlonych w art. 18 RODO;

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach okreSlonych

w art. 21 RODO.

7. Uzltkownik koricowy mozq w dowolnym momencie, wycofa6 zgodg na

przetwarzanie danych osobowych jego dotycz4cych, kt6re w trakcie zbierania byly

lzmiany tekstu jednolitego wymienionej ustary zostaty ogloszone w Dz. U. z2O2O r. poz. 1378.
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okreSlone jako dobrowolne, w szczeg6lnodci numeru telefonu i adresu e-mail.

Wycofanie zgody nie wptyrva na zgodnoSi z prawem przetwarzania, kt6rego

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnigciem.

8. Podanie danych osobowych przez osoby dobrowolne, a ich niepodanie bgdzie

r6wnoznaczne z brakiem moZliwoici realizacji uslugi zapewnienia dostgpu do

Intemetu.

9. Je2eli uZytkownik koricowy \zna, 2e przetwarzanie jego danych osobowych jest

nieprawidlowe, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, w rozumieniu RODO,

kt6rym jest Prezes Urzgdu Ochrony Danych Osobowych;

10. Dane osobowe nie bgd4 podlegaly zattomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym

profilowaniu.

PREZYDENT

dr hab. Tad'
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