Prohlášení uživatele lokální sítě – koleje FTVS UK
Prohlašuji, že při práci na počítačích zapojených do lokální sítě na kolejích Fakulty tělesné výchovy a sportu
(dále jen UK FTVS) budu dodržovat následující zásady:
1.

Student zodpovídá za provoz svého počítače v rámci kolejní počítačové sítě.

2.

Je zakázáno měnit přidělenou IP adresu počítače či jinak zasahovat do konfigurace TCP/IP protokolu, používat routery, switche
a jiné aktivní prvky.

3.
4.

Je zakázáno zneužívat počítačové sítě k šíření komerční, politické, náboženské nebo nacionální propagandy.
Pro používání elektronické pošty platí stejná etika jako pro používání klasické pošty. Odesilatel se nesmí vydávat za jinou osobu
(platí i pro vyplňování WWW formulářů), nesmí obtěžovat svou korespondencí ostatní uživatele. Elektronický dopis je nutno o
považovat za otevřenou zásilku, proto je rovněž zakázáno používání vulgarismů.

5.

Jsou zakázány pokusy o získání neoprávněného přístupu k programům, informacím, privilegovaným stavům, periferiím a datům
jiných uživatelů nebo zprostředkování či umožnění takového přístupu. Nastane-li takový přístup nebo stav neúmyslně, je uživatel
povinen informovat Centrum informatiky a tento stav ukončit.

6.

Je zakázáno provádět jakoukoli činnost, která by mohla vést k porušení autorských práv vlastníků nebo tvůrců dostupného
softwarového vybavení, a to zejména:
o
o
o
o

7.

kopírovat chráněný software,
analyzovat nebo zpětně překládat kód programů,
používat ilegálně získané programy,
používat programy ke komerčním účelům.

Uživatel nesmí vědomě přetěžovat sítě (např. zasíláním hromadných či řetězových dopisů), při vyhledávání informací je povinen
používat nejbližší zdroj požadované informace. Nesmí měnit konfiguraci zařízení sítě a manipulovat se zařízeními, která nejsou
určena k veřejnému používání. Uživatel je povinen dodržovat pravidla zacházení s konkrétním technickým vybavením.

8.

Uživatel nesmí šířit informace, které jsou v rozporu se zákonem nebo který by mohly poškodit dobré jméno Univerzity Karlovy.
To se týká i náplně WWW stránek a přímých odkazů z těchto stránek.

9.

Činnosti, které by mohly ohrozit nebo omezit práci ostatních uživatelů případně přetížit server či počítač, musí být předem
konzultovány se systémovými správci CI.

10. Uživatel je povinen dodržovat i specifická pravidla těch sítí, do kterých vstupuje (a to jak v rámci fakulty, tak i mimo ni) včetně
zákonů příslušných zemí.
11. Provoz sítě je monitorován za účelem optimalizace jejího fungování, zjišťování a předcházení abnormálním stavům a pokusům o
neoprávněný přístup. Uživatel souhlasí s tím, že jeho provoz a data mohou být monitorována, takto získané informace mají
důvěrný charakter. Centrum informatiky ani fakulta nenesou žádnou právní odpovědnost za případné nedoručení, opoždění či
jiné chyby v přenosu informací.
12. Veškeré připomínky a požadavky k funkčnosti kolejní počítačové sítě je třeba nejprve konzultovat s pověřenými osobami.

Jsem si vědom, že porušení těchto pravidel může vést k odpojení počítače od kolejní síti FTVS UK i
k případným právním a finančním postihům. Dále prohlašuji, že pokud se dozvím o porušení těchto pravidel,
budu o tom neprodleně informovat pracovníky Centra informatiky FTVS UK.

Souhlasím se zásadami a svým podpisem se zavazuji k jejich dodržování.
Pokoj: …………

Číslo zásuvky: ……

V Praze dne ………………….

Jméno a příjmení(hůlkovým): ...……..…………………..

………………………………
MAC adresa PC

…………………………………………
Podpis

