Postai Agora szolgáltatások ÁSZF 3. sz. melléklet

POSTAI AGORA TERMINÁL (KIOSZK) FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

A postai szolgáltatóhely ügyfélterében elhelyezett számítógépes terminál célja, hogy – a
postai szolgáltatóhely nyitvatartási idejében – ingyenes hozzáférést biztosítson a
közigazgatási szolgáltatásokkal és ügyintézéssel kapcsolatos információkhoz és további
hasznos, az interneten elérhető tartalmakhoz és szolgáltatásokhoz.
A terminál használatának feltétele az alábbi feltételek elfogadása:
1. A nyilvános terminál ingyenesen és belépési regisztráció nélkül vehető igénybe.
2. A terminálon önállóan böngészhet az Agora site-ra feltöltött közigazgatási tartalmak
között, illetve az interneten.
3. Annak érdekében, hogy más is hozzáférhessen a terminálhoz, kérjük, hogy csak az
Ön számára szükséges információk megszerzéséhez indokolt időt töltsön a készülék
előtt. A folyamatos felhasználási idő maximum 45 perc.
4. A terminálra külső adathordozón hozott adatok nem tölthetőek fel, viszont lehetőség
van a közszolgáltatásokkal kapcsolatos meghatározott nyomtatványok internetről a
terminálra való letöltésére. Amennyiben nyomtatási szándéka van, akkor kérje
munkatársunk segítségét!
5. A terminálon a böngészés a közerkölcsöt vagy közrendet sértő tartalmak kizárásával
történik.
6. A terminálon az internet igénybevétele és a (postai) ügyintézői szolgáltatás
biztosítása azonos adathálózaton történik. A szolgáltatások sávszélesség
használatának menedzselését eszközeink automatikusan végzik, ami a
sávszélességet időnként korlátozhatja (az internetes kapcsolat lelassulhat).
7. A terminál használatának befejezésekor kérjünk, az internetes felületről szabályosan
lépjen ki a „Kilépés” gomb megnyomásával, annak érdekében, hogy az Ön által
végzett tevékenységekhez tartozó személyes információk törlődjenek!
8. Kérjük, ügyeljen a terminál rendeltetésszerű használatára, műszaki állapotának
megőrzésére. Ha rendellenességet észlel, kérjük jelezze munkatársunknak!
9. A terminál használata közben ügyeljen a tisztaságra és a rendezett környezet
megtartására!
10. A terminál használata során a botrányos, illemsértő, jogszabályba ütköző magatartás
hatósági intézkedést von maga után.
11. A postahelyi ügyfélkiszolgálás menetét hátráltatni vagy megzavarni tilos!
12. A terminálon történő internet igénybevételét akadályozó csoportos internet használat
nem megengedett.
13. A terminálhasználat feltételeit részletesen a POSTAI AGORA SZOLGÁLTATÁSOK
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI dokumentum tartalmazza.
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