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Fredericia
Maskinmesterskoles 
it-politik for studerende og kursister

Adgang generelt
Du kan få adgang til Fredericia Maskinmesterskoles netværk og printere, ved at koble din egen pc til netværket eller 
ved at bruge en af Fredericia Maskinmesterskoles pc’er.

Som bruger har du følgende forpligtelser:

 • Det brugernavn og den adgangskode du har fået, er personlig, og må ikke overdrages eller udlånes til andre.
 • Du må ikke foretage ulovlige handlinger ved brug af Fredericia Maskinmesterskoles netværk eller når du er  
	 		på		internettet.	F.eks.	er	download	af	musikfiler,	video	og	andet	beskyttet	materiale	forbudt,	ligesom	kopiering		
	 		og	distribution	af	piratkopier	ikke	må	finde	sted.
 • Du må ikke foretage handlinger ved brug af Fredericia Maskinmesterskoles netværk eller når du er på
   internettet, der er til skade for Fredericia Maskinmesterskoles omdømme.
 • Du må ikke anvende Fredericia Maskinmesterskoles computere i kommercielt øjemed.

Ved overtrædelse udsætter du dig for følgende:

 • Du kan få din ret til at anvende Fredericia Maskinmesterskoles computere og netværk inddraget.
 • Du kan i særlig grove tilfælde blive bortvist fra Fredericia Maskinmesterskole og/eller blive politianmeldt. 

Du risikerer at få bøde eller i særlig grove tilfælde fængselsstraf som følge af ulovlige handlinger foretaget ved brug af 
Fredericia Maskinmesterskoles computere/netværk.
 
Erstatningsansvaret påhviler alene den enkelte bruger, der har foretaget den ulovlige handling.

Adgang til brugernes data og filer
Ved	driftsmæssige	forstyrrelser	og	ved	begrundet	mistanke	om	alvorligt	misbrug	af	Fredericia	Maskinmesterskoles	
computere/netværk kan it-afdelingen, efter forudgående godkendelse hos ledelsen, foretage gennemgang af en bru-
gers	data	og	filer,	og	iværksætte	undersøgelser.

Den enkelte bruger skal i givet tilfælde orienteres hurtigst muligt.

It-medabejderne	er	pålagt	fortrolighed	og	tavshedspligt	i	forbindelse	med	tilgang	til	personlige	data	og	filer.

Hvad er uacceptabel brug af it-faciliteter?
Uacceptabel brug af Fredericia Maskinmesterskoles netværk/internet er brug, der er direkte ulovlig, kompromitterer 
it-sikkerheden	eller	skaber	it-driftsforstyrrelser	ved	brud	på	retningslinjer	eller	regler.

Nedenfor gives en række eksempler på aktiviteter, der må anses for uacceptable. Listen er ikke udtømmende.

Det er uacceptabelt for brugere, der ikke er autoriseret hertil, at:

 • Forsøge at få adgang til personlige og/eller personfølsomme informationer.
 • Anvende en anden brugers adgangskode(r).
 • Søge informationer om password eller data som tilhører andre brugere.
 • Udføre aktiviteter, som ikke overholder gældende love og regulativer, herunder uautoriseret kopiering af
	 		ophavsretsligt	materiale,	brug	af	retsbeskyttet	software	uden	licens	eller	formidling	af	uautoriserede	kopier
	 		af	retsbeskyttet	software	til	andre.
 •	Forsøge	at	omgå	it-sikkerhedsmetoder	og	operativsystemer	eller	undersøge	sårbarheder	i	andre
   it-ressourcer eller på netværk.
 • Anvende Fredericia Maskinmesterskoles it-ressourcer til privat kommerciel brug.
 • Opfange eller undersøge data uden de fornødne rettigheder eller autorisation.
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Brug af internet
Det er ikke tilladt at anvende internetadgangen til private, kommercielle formål.

Brug af internet fra Fredericia Maskinmesterskoles netværk bør ske med omtanke, da infektion med virus eller anden 
skadelig software kan få store negative konsekvenser for hele netværket.

Hold	dig	fortrinsvis	til	internetsider	fra	kendte	firmaer	eller	organisationer,	og	søg	ikke	efter	”useriøse”	sider.	Der	kan	
ikke	gives	en	fast	definition	på	hvad	”useriøse”	sider	er,	men	et	pejlemærke	er	en	sund	fornuft	og	undgåelse	af	sider	
med	porno,	spil,	chat,	hacker,	musik,	video,	fildeling	og	lignende.	Udover	at	søgning	på	nogle	af	disse	typer
hjemmesider	kan	være	ulovlig,	er	det	ofte	på	denne	type	sider,	at	der	gemmer	sig	virus,	spyware	og	ødelæggende	
programmer.

Download fra internettet må kun foretages, hvis det har et studiemæssigt formål, eller opdatering. 

Vær opmærksom på, at al færden på internettet efterlader elektroniske spor, der kan henføres til Fredericia
Maskinmesterskole. Når du færdes på internettet fra Fredericia Maskinmesterskolens netværk, bør du derfor
aldrig besøge sider eller foretage handlinger, der på nogen måde kan virke kompromitterende for Fredericia
Maskinmesterskole.

Vær opmærksom på, at det ikke er lovligt at publicere fx fotos på nettet af personer, der ikke forudgående har givet 
tilladelser hertil, ligesom loven om ophavsret naturligvis skal respekteres ved publicering og tilgængeliggørelse af 
andres værker via nettet.

- fortsat
 •	Forstyrre	eller	afbryde	andre	brugeres	arbejde	eller	deltage	i	en	aktivitet,	som	kan	medføre	tab	af	andre
   brugeres data.
 • Publicere indhold på personlige arbejdsrelaterede hjemmesider, der kan kompromittere Fredericia
   Maskinmesterskole, eller er ulovlige.
 • Udføre aktiviteter som kompromitterer Fredericia Maskinmesterskoles it-sikkerhedsregler og retningslinjer
   eller andre lokale politikker, herunder forsøg på at omgå it-sikkerhedsbestemmelser eller
   ressourcebegrænsninger ved at tilsløre eller forfalske sin identitet.


