Prijavnica za osebni dostop do omrežja EDUROAM
Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica nudi zaposlenim in dijakom možnost brezplačnega dostopa do
brezžičnega omrežja EDUROAM. Tako dodeljeni dostop ni namenjen komercialni uporabi in je del omrežja
Arnes, zato zanj veljajo enaka pravila kot za dostop do omrežja Arnes (www.arnes.si/pravila.htm). Navodila za
nastavitve omrežja EDUROAM najdete na http://www.arnes.si/pomoc-uporabnikom/eduroam.html, dodatne
informacije in podporo uporabnikom pa na uradni šolski spletni strani www.egss.si/eduroam.html.

PRAVILA UPORABE OMREŽJA EDUROAM
Dostop do omrežja EDUROAM se dodeljuje uporabnikom izključno za uporabo v izobraževalne namene. Arnes in EGSŠ Radovljica si
pridržujeta pravico do ustreznih ukrepov na omrežju, če se presodi, da uporabnik nedopustno uporablja omrežje. Med ukrepe spada
onemogočanje dostopa oz. odvzem pravice dostopa do omrežja. Za nedopustno uporabo omrežja se šteje vsako ravnanje v obliki storitve
ali opustitve, kjer nastane ali bi lahko nastala škoda ali pa se omrežje uporablja v nasprotju z nameni, zaradi katerih je bilo vzpostavljeno.
Za nedopustno uporabo omrežja EDUROAM se šteje zlasti:
1. omogočanje dostopa do omrežja tretjim osebam (to vključuje posojanje dodeljenega uporabniškega imena komurkoli),
2. poskus pridobitve in uporabe dostopa, ki je bil dodeljen drugemu uporabniku,
3. namerno motenje in onemogočanje dela drugih uporabnikov omrežja,
4. uporaba dostopa do omrežja za pridobitniške dejavnosti,
5. oglaševanje po elektronski pošti in pošiljanje verižnih pisem,
6. uničevanje in spreminjanje podatkov, ki so v lasti drugih uporabnikov,
8. kršenje tajnosti ali objava podatkov, ki so v lasti drugih uporabnikov,
8. objava in pošiljanje podatkov, ki kršijo avtorske pravice,
9. ustvarjanje, pošiljanje ali objavljanje podatkov z žaljivo ali pornografsko vsebino,
10. posredovanje lažnih ali zavajajočih osebnih podatkov servisom na omrežju,
11. uporaba servisov, ki niso namenjeni javni uporabi,
12. uporaba programov ali postopkov, katerih namen ali posledica je krnenje integritete in stabilnega delovanja računalnika,
računalniškega sistema ali omrežja.
Zavod bo varoval osebne podatke uporabnika in se zavezuje, da bo deloval v skladu z vso predmetno zakonodajo o varovanju osebnih
podatkov, ki velja v Republiki Sloveniji.

IZPOLNITE ČITLJIVO Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI
Ime: _________________________

Priimek: __________________________

EMŠO: ________________________________________

Datum rojstva: _____________________

E-mail: ________________________________________

Razred: ___________

Izjavljam,





da se strinjam, da lahko zavod EGSŠ Radovljica na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni
list RS, št. 59/99) obdeluje in uporablja moje zgoraj navedene osebne podatke v okviru dodeljevanja
osebnega dostopa do EDUROAM omrežja in uporabe za potrebe EGSŠ Radovljica;
soglašam, da zavod vodi evidenco in zbirko podatkov o porabi časa na EDUROAM omrežju, internetu in
količini mesečno prenesenega prometa;
da bom omrežje EDUROAM uporabljal v skladu s seznanjenimi Pravili uporabe omrežja.

Podpis: ________________________________________

Datum: ____________________

Podpis staršev (v primeru mladoletnih oseb): _______________________________________________

Izpolnjene prijavnice osebno vročite v računalniškem kabinetu g. Domnu Tavčarju.

