ANVÄNDARKONTRAKT FÖR
DATARESURSER – STUDENTER
Följande användarkontrakt måste läsas igenom och godkännas för att få tillgång till
Campus Västra Skaraborgs datorer och nätverk.
Under min skoltid vid Campus Västra Skaraborg har jag rätt till:
• Ett användarkonto för Campus Västra Skaraborgs datanät.
• Tillgång till program och delade resurser på nätverket.
Jag är medveten om att det inte är tillåtet:
• Att låna ut konto och lösenord eller genom försumlighet låta någon annan få kontroll över dessa.
• Att utnyttja datorresurserna till kommersiell verksamhet eller reklam.
• Kopiera och/eller sprida skyddad programvara.
• Missbruka system eller nätverk, såsom att sprida virus, kedjebrev, massbrev, göra datorintrång eller på
något annat sätt störa verksamheten här eller någon annanstans på nätet.
• Att använda datorerna för att titta på material vars innehåll är förbjudet enligt svensk lag.
• Bedriva olaglig verksamhet; lagbrott polisanmäls.
• Att sprida kränkande information via chat, sociala medier eller på hemsidor via Campus Västra Skaraborgs
datorer.
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Jag är medveten om att det är fel att bryta mot reglerna och att det dessutom kan vara olagligt att göra det.
Jag är också medveten om att brott mot reglerna kan leda till att jag inte får tillgång till Campus Västra
Skaraborgs dataresurser. Jag förstår också att om jag medvetet gör något olagligt så kan detta betyda
skadeståndsskyldighet.
Jag är införstådd med att det personregister där mina personuppgifter finns, används för att skapa
nödvändiga konton i nätet. Detta sker därför att jag ska få tillgång till inloggningsuppgifter.
Jag är medveten om att vid misstanke om brott mot ovanstående regler och lagar kan behörig personal
läsa och kontrollera loggar och annat gällande min dataanvändning. Innan detta sker blir jag kontaktad av
skolledningen. Jag är också medveten om samt ger min tillåtelse att IT-personal för supportärenden kan
fjärrstyra den dator jag använder.
Jag godkänner att mina personuppgifter används vid registrering för att skapa användarnamn samt till
utskickslistor under och efter studietiden.

Jag har läst och genom att skapa mitt
lösenord med bank-id så godkänner jag
ovanstående regler!

