HÖGSKOLAN I HALMSTAD

Regler för användande av Högskolan i Halmstads datorer och
nätverk (Beslut av rektor 2006-05-29, dnr 10-2006-1269)
Ansvar
• Datorkontot är personligt. Innehavaren ansvarar för hur det används.
• Var och en ska regelbundet kontrollera sin tilldelade e-postbrevlåda och läsa
relevanta meddelanden.
Nyttjande av dator- och nätresurser
• Upphovsrätten skall beaktas. Det är inte tillåtet att olovligen överföra skyddat
material såsom programvaror, film, musik eller andra verk som skyddas av
upphovsrätt.
• Användaren av datorkontot skall ej bedriva störande verksamhet. Störande
verksamhet innefattar sådant som påverkar funktionalitet eller säkerhet i
Högskolans eller andras datorresurser.
• Det är förbjudet att själv, utan tillstånd från driftsansvarig tekniker, installera
mjukvara på Högskolans datorer.
• Det är inte tillåtet att ansluta privata datorer eller annan utrustning annat än på
speciellt anvisade nätverk.
• Det är tillåtet att i mindre omfattning använda Högskolans resurser för privata
ändamål såsom e-post, surfning och liknande. Undervisning och studiearbete har
alltid företräde i datorsalar och projektrum.
Etik
Surfning på oetiska eller olämpliga webbplatser är inte tillåtet om inte arbetsuppgifter,
forskning eller studier specifikt kräver besök på sådana webbplatser. Som olämpliga
räknas bl.a.: Webbplatser med pornografiska inslag eller våldsinslag, webbplatser
inriktade på illegal kopiering, datorintrång eller utvecklande av skadlig mjukvara samt
extrempolitiska webbplatser.
Så kallade kasinospel (såsom nätpoker och liknande spel om pengar) är ej tillåtna inom
Högskolans nätverk.
Åtgärder och övervakning
• Systemadministratör har rätt att utan förvarning, för handhavande av den löpande
driften, ta del av nättrafik genom tekniska åtgärder i nät och system. Föreligger
misstanke om brott mot dessa regler omfattar denna rätt även den enskildes
lagrade data.
• Systemadministratör har rätt att vid driftstörning eller vid grundad misstanke om
lagbrott eller brott mot dessa regler tillfälligt stänga av individuella och
gemensamma IT-resurser.
• Upprepade eller allvarliga brott mot dessa föreskrifter kan leda till avstängning av
datorresurser och/eller anmälan till disciplin-/personalansvarsnämnd. Misstänkta
lagöverträdelser kan polisanmälas.
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