Pravila za uporabo računalniške opreme
Zavoda sv. Frančiška Saleškega v Želimljem (v nadaljevanju: Zavod)
1. Zavod dijakinji ali dijaku (v nadaljevanju: dijak) lahko omogoči uporabo zavodske računalniške opreme.
2. Dijak za redno uporabo računalniške opreme s strani Zavoda pridobi uporabniško ime in geslo, ki ga lahko
ob prvi prijavi zamenja.
3. Uporabniški dostop je namenjen le uporabniku, ki si ga je pridobil. Imetnik uporabniškega dostopa je
odgovoren za svoj uporabniški račun.
4. V primeru suma zlorabe s strani tretje osebe se dijak lahko obrne na odgovorno osebo Zavoda, ki preveri
ustrezne razpoložljive podatke.
5. Dijak ne hrani osebnih podatkov na zavodski računalniški opremi.
6. Zavod ni odgovoren za morebitne vdore v računalniški sistem oz. za njegove zlorabe.
7. Dijak uporablja strojno in programsko računalniško opremo predvsem v študijske namene.
8. V računalniški učilnici je prepovedano nameščanje programske opreme; prav tako je prepovedana uporaba
računalnikov v namene, ki so v nasprotju z zakonom. Prepovedano je kakršnokoli fizično poseganje v
računalnik, menjavanje računalniških komponent (tipkovnice ...) in nepooblaščeni dostopi (tudi poizkusi
dostopov) v druge računalniške sisteme.
9. Uslužbenci Zavoda (oz. druge osebe, ki jih Zavod za to pooblasti) lahko ob težavah ali sumu zlorabe preverijo
vse podatke na računalniku in strežniku. Ta pregled lahko vključuje tudi pregled uporabniškega računa.
10. Zavod lahko dijaku brez vnaprejšnjega opozorila zamrzne ali izbriše njegov uporabniški račun.
11. Ko dijak povzroči škodo na zavodski strojni ali programski računalniški opremi, je dijak oz. njegov skrbnik
dolžan poravnati stroške, ki jih ima Zavod pri ureditvi nastale škode. To velja tudi za stroške, ki jih ima Zavod
z odpravljanjem škode, ki jo je dijak napravil z vnosom okužbe (virus) ali neželene programske opreme
(spyware ...).

IZJAVA O STRINJANJU S POGOJI ZA UPORABO RAČUNALNIŠKE OPREME
Spodaj podpisani(‐a) dijak(‐inja) _________________________________________________________________
ter starši oz. zakoniti zastopniki soglašamo z zgoraj navedenimi pravili za uporabo zavodske računalniške
opreme.
,

PODPIS DIJAKA OZ. DIJAKINJE

PODPIS STARŠEV OZ. ZAKONITEGA ZASTOPNIKA

__________________, dne ________ 2009

