POLICY
2001-02-27
FULLMÄKTIGE

Policy för Chalmers Studentkårs
datanätverk
Allmänt
Chalmers Studentkårs (ChS) nätverk, nedan kallat nätverket, administreras av kårkommittén
G.U.D. Vid all användning skall hänsyn till Chalmers och ChS goda namn och rykte tagas.

Anslutning
Till nätverket får anslutas kårstyrelse, personal, kårkommittéer, kårföreningar och av ChS helägda
företag.
Alla operativsystem är tillåtna men inga andra servrar än de som administreras av G.U.D. får
anslutas. Datorer skall kommunicera med TCP/IP och vara utrustade med IP-nummer, vilka
erhålles via G.U.D. Inga andra datornamn än de som slutar med ”chs.chalmers.se” är tillåtna.
G.U.D. kan godkänna att vissa servrar nadministreras av andra än G.U.D. Man kan med G.U.D.s
tillåtelse ansluta andra domänadresser.
Modem är strängeligen förbjudna.
För att anslutas till nätverket skall anslutning registreras hos G.U.D. När registreringen är utförd
och datorn är godkänd erhålles ett IP-nummer och datorn får kopplas till nätverket.

Regler
De regler som återfinns i svensk lag, SUNETs etiska regler, Chalmers policies, ChS stadgar,
reglemente och instruktioner, denna policy samt G.U.D.s ordningsregler på nätet skall följas.
Användare måste också skyndsamt hörsamma de eventuella påpekande G.U.D. gör i samband med
kontroller samt drift och underhållsarbeten.
Det är inte tillåtet att vidareförsälja eller på annat sätt upplåta nätkapacitet eller uppkoppling till
annan än som är föreskriven i denna policy.
Sabotage mot andra användare eller andra system liksom intrång eller försök till intrång till annat
system, lokalt såväl som system utanför Chalmers, är förbjudet.

Ansvar
Ansvarig för driften av kårföreningar och kårkommittéers system är föreningen själva. Ansvariga
för driften för kårstyrelse och personal är G.U.D. För systemdriften för företagen ansvarar
företagsgruppens styrelse.
G.U.D. har rätt att utan förvarning kontrollera och övervaka trafik och inkopplade datorer.
Ansvariga ansvarar för säkerheten för den inkopplade datorn. Det är inte tillåtet att ha så låg
säkerhet att detta orsakar säkerhetsproblem för andra, t.ex. genom att lagra lösenord öppet så att
obehöriga kan komma åt dem.
Ansvariga ska ta del av denna policy och vara införstådda med vad det innebär.

Avstängning
Oförmåga att följa reglerna i denna policy eller hörsamma G.U.D.s beslut och uppmaningar
resulterar i avstängning. Tekniska skäl kan också utgöra grund för att användare kopplas ur.
Beslut om avstängning fattas av G.U.D. men kan överklagas till kårstyrelsen.
Antagen av FuM 6 –01 och giltig tills vidare.
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