Provozní řád počítačové sítě (budovy 7, 8 + wifi síť v budovách 10, 11, 12)
Střední odborné učiliště elektrotechnické, Vejprnická 56, Plzeň

I. Obecná ustanovení
1.

Na připojení do počítačové sítě není právní nárok.

II. Připojení
1.
2.

3.

Připojení může být odmítnuto, neumožňují-li to organizační, technické nebo kapacitní důvody.
Přístup do sítě je uživateli umožněn na základě registrace.
Připojením do sítě se uživatel zavazuje dodržovat podmínky používání sítě a tohoto provozního řádu, řádů sítě CESNET, SITMP a O2.

III. Registrace
Registrační formulář je na internetových stránkách www.souepl.cz
Registrace trvá maximálně 14 dní (během této doby je zakázáno se opět registrovat).

IV. Informační portály
http://www.souepl.cz
http://www.spravcesite.net

V. Pravidla
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Je zakázáno připojovat aktivní síťové prvky nebo celé sítě bez souhlasu správce sítě.
Uživatel je povinen řídit se pokyny pověřených správců a poskytnout jim součinnost při výkonu jejich funkce.
Je zakázáno používat statické IP adresy; uživatel je povinen používat DHCP protokol.
Je zakázáno instalovat/používat programové vybavení neúměrně zvyšující zatížení sítě.
Je zakázáno neoprávněně instalovat/rozmnožovat nebo sdělovat veřejnosti prostřednictvím sítě díla, počítačové programy, databáze a další
výsledky duševní činnosti, které jsou chráněny právem duševního vlastnictví.
Je zakázáno modifikovat neoprávněně programy, data nebo technické vybavení v majetku SOUE Plzeň.
Je zakázáno poškozovat nebo ničit ICT vybavení.
Je zakázáno zprostředkovávat přístup k síti jiným právnickým nebo fyzickým osobám.
Je zakázáno pracovat pod cizí identitou nebo zneužívat nedbalosti jiných uživatelů k přístupu k cizím datům nebo informacím.
Je zakázáno odposlouchávat provoz a vytvářet kopie zpráv procházejících jednotlivými uzly sítě.
Je zakázáno používat takové programové vybavení, které může vést k získání cizí identity.
Je zakázáno používat programové vybavení s cílem získat anonymitu.
Je zakázáno pokoušet se získat přístupová práva, která nebyla přidělena správcem; pokud uživatel získá taková práva chybou
programového nebo technického vybavení, je povinen na tuto skutečnost neprodleně upozornit správce sítě.
Je zakázáno využívat síť pro šíření obchodních informací, pro reklamní účely, pro politickou nebo náboženskou agitaci nebo šíření
informací, které jsou v rozporu s právními předpisy, etickými nebo morálními normami, nebo které mohou poškodit jméno SOUE Plzeň.
Je zakázáno obtěžovat ostatní uživatele nevyžádanou elektronickou poštou.
Je zakázáno vyvíjet takovou činnost, která by ostatním uživatelům bránila v řádném používání sítě nebo je nějak poškozovala.
SOUE negarantuje trvalé připojení k síti Internet.
Každý uživatel plně zodpovídá za veškeré informace, které v počítačové síti zpřístupnil.
Uživatel nesmí vyvíjet či používat prostředky sloužící k obcházení definovaných pravidel připojení, zejména takové, které jakýmkoli
způsobem umožňují přístup z vnějšku sítě k datům či jiným zdrojům umístěným uvnitř.
Provoz sítě je monitorován za účelem optimalizace jejího chodu, zjišťování a předcházení abnormálním stavům a pokusům o nedovolené
užití a neoprávněný přístup. Uživatel souhlasí s tím, že jeho činnost v síti a jím přenášená data budou předmětem kontroly ze strany
SOUE.
Každý registrovaný má nárok pouze na jeden účet. S jedním účtem může v danou chvíli používat pouze jedno zařízení.

VI. Tresty
S uživatelem, který tato pravidla poruší, bude přestupek řešen podle závažnosti:
1.
zablokováním přístupu do počítačové sítě na stanovenou dobu (minimálně měsíc, maximálně rok)
2.
náhrada škod
3.
ukončení ubytování
4.
předáním případu k řešení vyšším instancím (Policie ČR)

VII. Závěrečná ustanovení
Tato pravidla mohou být doplněna tak, jak to bude vyžadovat spolehlivý a bezpečný provoz sítě. Uživatel bude o těchto doplnění informován pomocí
informačních portálů nebo jiným vhodným způsobem.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.8.2012

