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BRUGERERKLÆRING
Vedrørende benyttelse af netværket på kollegiet
Som betingelse for min adgang til, og benyttelse af netværket accepterer jeg:
at

betale den til enhver tid fastsatte brugerafgift.

at

overholde bestemmelserne i denne brugererklæring, kollegiets husorden samt gældende lovgivning.

at

jeg vil ikke give tredjemand adgang til netværket.

at

følge alle netværksudvalgets anvisninger eller påbud.

at

jeg kan blive frakoblet netværket, efter den i husordenen beskrevne procedure, i tilfælde af
overtrædelse af gældende lovgivning, retningslinjer fastsat i husordenen eller i denne
brugererklæring.

at

der foretages kontrol af trådløse netværkskomponenter som jeg benytter mig af. Netværksudvalget
kan ved mistanke om usikre netværk tilkoble sig disse for at afprøve sikkerheden.

Endvidere giver jeg ved underskrivelsen af denne brugererklæring samtykke til:
at

der kan foretages en automatisk overvågning (logning) af hele mit brug af netværket til tekniske
undersøgelser (fejlfinding, belastningsmålinger mm.). Alle persondata slettes umiddelbart efter
afslutningen af undersøgelsen. Netværksudvalget kan ikke videregive disse persondata.

at

der foretages en automatisk overvågning (logning) af min brug af kollegiets servere og forbindelsen
ind og ud fra kollegiet til Sikkerhedskontrol (misbrug, hacking). Netværksudvalget kan ved mistanke
om misbrug gennemgå alle de brugerdata, jeg har gjort tilgængelige for andre end mig og
systemadministratoren (f.eks. min hjemmeside og filer delt med andre). Netværksudvalget kan
videregive nødvendig dokumentation for overtrædelser til beboerrådet og kollegiets bestyrelse.

at

der kan foretages en automatisk backup af mine data på kollegiets servere. Denne Backup kan
gemmes i 6 måneder. Backup data hentes kun ved reetablering af data på kollegiets servere eller efter
forespørgsel fra mig.

at

netværksudvalget, ved dommerkendelse, af relevante myndigheder kan blive pålagt at videregive
oplysninger om min brug af netværket.

at

jeg ved fremleje af lejlighed til tredjepart selv har ansvaret for lejerens internet trafik, med mindre
lejer har underskrevet en erklæring, som jeg selv har ansvaret for at udforme og beholde som
bevisførelse. En sådan erklæring skal indeholde underskrifter som dato for hele perioden lejligheden
er udlejet.

Jeg er blevet oplyst om, at jeg til enhver tid kan anmode om at få oplyst, hvilke oplysninger der er registreret
om mig, ligesom jeg kan kræve urigtige eller vildledende oplysninger slettet, og at netværksudvalget skal
vurdere disse spørgsmål efter reglerne i kapitel 9 og 10 i persondataloven. Kollegiets netværksudvalg står,
som dataansvarlig, for håndteringen af persondata i henhold til persondataloven.

Logning vedrørende adgang til K-Net
K-Net står for kollegiets adgang til internettet og forbindelsen til de øvrige kollegier der er medlem af K-Net,
og har i den henseende iværksat følgende vedr. Logning:
1. K-Net foretager som dataansvarlig registrering af brugen af K-Net (logning) af sikkerhedsmæssige
årsager og med henblik på fejlfinding, således at der f.eks. kan gribes ind overfor udefra kommende
misbrug, samt med henblik på at bistå de enkelte kollegier med at gribe ind overfor internt misbrug
og ulovlig netadfærd.
2. Der foretages alene logning af følgende oplysninger: Dato og klokkeslæt for brug af netværket,
adresser på afsender og modtager af oplysninger via netværket, typerne af nettrafik samt
brugernavne (studienumre).
3. Der foretages kun gennemgang af loggen ved mistanke om hacking eller anden sikkerhedsrisiko,
samt når der foreligger en konkret og bestyrket mistanke om, at en bruger benytter netværket i strid
med lovgivningen eller interne retningslinjer for netadfærd.
4. Som hovedregel videregives oplysninger fra loggen ikke.
5. Du kan til enhver tid anmode K-Net om at oplyse, hvilke oplysninger der er registreret om dig. I det
omfang det er teknisk muligt, vil en anmodning herom blive besvaret snarest muligt.
6. Du kan til enhver tid gøre indsigelse imod, at oplysninger om dig registreres.
Da K-Net får leveret sin internetforbindelse via Forskningsnettet, forudsættes du værende bekendt med og
have accepteret de til en hver tid gældende regler for benyttelse af Forskningsnettet, som kan findes på;
http://www.forskningsnettet.dk/sites/forskningsnettet.dk/files/File/Tilslutningsvilkar_Forskningsnettet_200
8.pdf
( ) SÆT KUN KRYDS HER HVIS: Jeg kan ikke acceptere ovenstående betingelser, og fraskriver mig med min
underskrift retten til at benytte kollegiets netværk.
Du har modtaget denne brugererklæring i to eksemplarer. Det ene eksemplar skal under alle
omstændigheder udfyldes, underskrives og returneres til netgruppen eller bestyrelsen hvad enten du
ønsker, eller ikke ønsker, at gøre brug af kollegiets netværk. Det andet eksemplar kan du beholde til eget
brug.
Hvis du ønsker at gøre brug af kollegiets netværk, skal du kontakte netgruppen på kollegiet. Netgruppen vil
derefter oprette dig som bruger.
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