Podmínky pro používání komunikační sítě
PLZEN LoRa
Provozovatel: SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková
organizace, Dominikánská 4, Plzeň

Článek 1 – Základní ustanovení
1. Provozovatelem komunikační sítě PLZEN LoRa je SPRÁVA INFORMAČNÍCH
TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace, sídlící na adrese Dominikánská 4,
Plzeň (dále jen SITMP).
2. Komunikační sítí PLZEN LoRa se rozumí souhrn technického a programového vybavení
sloužícího k připojení uživatelů a uživatelského zařízení k této síti.
3. Uživatelem se rozumí každý, kdo využívá služeb sítě PLZEN LoRa.
4. Připojením do sítě se rozumí registrace a následné připojení uživatelského zařízení, které je
kompatibilní s modulací LoRa a protokolem LoRaWAN.
5. Uživatelským zařízením se rozumí takové zařízení, které disponuje technologií umožňující
připojení k síti PLZEN LoRa s homologací dle aktuálních předpisů.
6. Administrátorem sítě PLZEN LoRa je zaměstnanec SITMP, kterého ředitel SITMP pověřil
k výkonu činností souvisejících se systémovou správou a údržbou provozovaného systému.

Článek 2 – Práva a povinnosti uživatele
1. Uživatel se může připojit pomocí svého uživatelského účtu do webového rozhraní a dále
může připojit (registrovat) své uživatelské zařízení do sítě PLZEN LoRa.
2. Uživatel je povinen před připojením zajistit, aby jeho uživatelské zařízení, které připojuje
(registruje) do sítě, splňovalo kompatibilitu s modulací LoRa a protokolem LoRaWAN na
frekvenci 868 MHz.
3. Uživatel se zavazuje k tomu, že nebude do sítě PLZEN LoRa připojovat jiné zařízení, než
definované v článku 1, bod 4.
4. Uživatel se zavazuje, že bude síť PLZEN LoRa využívat pouze pro níže uvedené účely:
a) výzkum a vývoj
b) pro město Plzeň a jeho organizace
5. Uživatel se zavazuje, že nebude síť PLZEN LoRa využívat ke komerčním účelům.
6. Uživatel se zavazuje, že nebude odposlouchávat, studovat či jakýmkoliv způsobem
narušovat komunikaci v komunikační síti PLZEN LoRa.
7. Uživatel se zavazuje, že bude využívat služeb komunikační sítě v souladu s tímto
dokumentem a s platnými právními normami. Nebude úmyslně narušovat komunikaci,
obcházet hardwarové či softwarové zabezpečení cizích systémů nebo šířit škodlivý software
apod.

8. Veškerá případná rizika a škody plynoucí uživateli z používání této služby jsou zcela na
uživateli a provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost.

Článek 3 – Práva a povinnosti provozovatele
1. Provozovatel se zavazuje zajistit maximální možnou dostupnost komunikační sítě.
2. Provozovatel má právo monitorovat datový provoz v komunikační síti pro zajištění
funkčnosti provozované služby a dále v případě důvodného podezření z porušování podmínek
pro využívání komunikační sítě či při nezákonném chování uživatele.
3. Provozovatel má právo smazat data a neumožnit přístup do sítě PLZEN LoRa uživateli,
který bude porušovat tyto podmínky pro používání komunikační sítě PLZEN LoRa.
4. Provozovatel má právo odpojit a neumožnit připojení zařízením, která budou porušovat
tyto podmínky pro používání komunikační sítě PLZEN LoRa, případně u nich bude důvodné
podezření z porušování právních předpisů ČR.
5. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah komunikace k níž pouze
zprostředkovává přístup - tuto odpovědnost má uživatel služby komunikační sítě. Toto se týká
zejména oblastí autorského práva, duševního vlastnictví a copyrightu.
6. Provozovatel má právo uchovávat záznamy o komunikaci zařízení po dobu stanovenou
platnou legislativou ČR.
7. Provozovatel má právo v případě důvodného podezření o porušování právních předpisů ČR
předat záznamy o komunikaci Policii ČR.

Článek 4 – Závěrečná ustanovení
1. Poskytovatel je oprávněn změnit či vydat nové podmínky používání komunikační sítě.
Jejich platnost nabývá dnem umístění na webovou autentizační stránku pro přístup do
webového rozhraní a uživatel je povinen se před přihlášením s těmito podmínkami vždy
seznámit. Přihlášením přes webové ověření se uživatel zavazuje dodržovat podmínky
stanovené tímto dokumentem.
V Plzni, dne 15.6. 2017

