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Ansvarsförbindelse för användning av Högskolan i
Jönköpings dator-, nät- och systemresurser
Syftet med datorer, konton, e-post etc. är att stödja de uppgifter som anställningen eller
uppdraget medför.
Ditt användarkonto är personligt och kontouppgifter såsom lösenord skall hållas hemliga. Du
har endast rätt att ha ett personligt användarkonto om ej annat överenskommits. Du har rätt till
kontot under anställningen eller uppdragets varaktighet om inte annat avtalats.
Du förbinder dig att följa ansvarsförbindelsen och de regler som kompletterar denna, om du inte
accepterar reglerna avslutas kontot.
Data ska för säker datalagring sparas på ditt personliga lagringsutrymme (hemkatalog G:).
Lagringsutrymmet på våra filservrar är begränsat och ditt personliga utrymme kommer att
dimensioneras utifrån de behov som anställningen eller uppdraget medför.
Du förbinder dig att regelbundet läsa din e-post.

Regler
För att nyttja Högskolan i Jönköpings dator-, nät-, och systemresurser förbinder du dig att följa
SUNET:s (Swedish University Computer Network) etiska regler. SUNET:s huvudsakliga uppgift
är att erbjuda svenska universitet och högskolor nationell och internationell datakommunikation
SUNET fördömer som oetiskt när någon:
•
•
•
•
•
•

Försöker få tillgång till nätverksresurser eller andra IT-resurser utan att ha rätt till det
Försöker störa eller avbryta den avsedda användningen av nätverken eller anslutna ITresurser
Försöker skada eller förstöra den datorbaserade informationen
Uppenbart slösar med tillgängliga resurser (personal, maskinvara eller programvara)
Gör intrång i andras privatliv
Försöker förolämpa eller förnedra andra

För kompletta regler se: http://www.sunet.se/Om-sunet/Policyfragor/Tillaten-anvandning.html
Exempel på oetisk verksamhet:
•
•
•
•
•

Försök att kringgå kvota
Skaffa sig olovliga systemrättigheter
Missbruk av systemresurser
Olovlig distribution av upphovsrättsskyddat material
Skicka olovligt massutskick. För mer information om massutskick se: http://ju.se/ansvar

Information
Systemadministratör har rätt att i driftsäkrande ändamål och vid befogad misstanke om brott
mot gällande regler och lagar kontrollera enskild individs lagrade data, program,
datakommunikation och andra komponenter relaterade till IT-verksamheten.
Dina personuppgifter kommer att hanteras i Högskolans datasystem. Dessutom kommer namn,
befattning, titel, avdelning, arbetspostadress, arbetstelefon och e-postadress att visas på Internet
om inte annat överenskommits.

Tillgången till datorresurser är tidsbegränsad och kommer att upphöra när anställningen eller
uppdraget avslutas, om ej annat har avtalats. Därefter raderas kontot och datorn installeras om.
Glöm inte överföra sådan information som andra skall ha tillgång till.

Påföljder
Brott mot ansvarsförbindelse och associerade regelverk kommer att följas upp.

Övrigt
Denna ansvarsförbindelse kompletteras med regler som finns på http://ju.se/ansvar. Du
förbinder dig att hålla dig informerad om förändringar i ansvarsförbindelse och dess associerade
regler. Förändringar anslås minst två veckor innan ändringen träder i kraft.

