Załącznik Nr 6
do Regulaminu SUM-Net

……………………………………………
pieczęć Jednostki

……………………………………………………
Miejscowość, data
Zwracam się z prośbą o umożliwienie korzystania ze strony WWW o URL: http://nazwa_serwera/nazwa_użytkownika umieszczonej na serwerze Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach
pracownika,

Pana/Panią

z możliwością jej aktualizacji poprzez SFTP przez wyznaczonego
………………………………………………………………

(telefon

kontaktowy:

…………………………………………………), z komputera o adresie IP …………………………………………………………
Na

tej

stronie

zamieszczane

będą

informacje

i

materiały

związane

wyłącznie

z prowadzoną działalnością dydaktyczną i naukową (z wyłączeniem działalności komercyjnej).
Równocześnie oświadczam, że jako właściciel strony WWW będę ponosić pełną
odpowiedzialność za wszystkie informacje i materiały umieszczane na tej stronie oraz plikach
przechowanych na serwerze Uczelni w ramach mojego konta.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że:

…………………………………………………
Podpis użytkownika

1. Witryną WWW można zarządzać za pomocą specjalizowanych programów SFTP (Secure
File Transfer Protocol).
2. Zabrania się umieszczania stron, grafik, tekstów, nagrań audio i wideo itp. materiałów
zawierających treści sprzeczne z prawem, oraz Regulaminem sieci SUM-Net. a w
szczególności reprodukowania materiałów na których wykorzystanie użytkownik nie
otrzymał zgody autorów.
3. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystania witryn WWW, transmisji i dystrybucji
materiałów zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami
społecznymi i obyczajowymi oraz zasadami netykiety, a w szczególności do:
a) działania w sposób nie naruszający praw innych użytkowników,
b) niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł dostępowych
posiadaczy witryn,
c) niezamieszczania skryptów i programów wykonywalnych, które mogą zakłócić
lub uniemożliwić prawidłowe funkcjonowanie systemów komputerowych
korzystających z lokalnej/rozległej sieci komputerowej lub/i mających na celu
działanie „złośliwe” niezgodne z regulaminem sieci SUMNet oraz obowiązującym
prawem
d) nieumieszczania strony startowej, która jest jedynie przekierowaniem do innej
witryny.
4. Technologia transmisji danych, stosowana w Internecie, w tym w systemie www SUMNet, nie zabezpiecza w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.
5. Pracownicy Centrum Informatyki i Informatyzacji nie ponoszą odpowiedzialności za:
a) jakiekolwiek szkody użytkownika wynikające z nieprawidłowego udostępniania
bądź niemożności udostępniania jego witryny WWW,
b) skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła dostępowego
klienta, niezależnie od przyczyny, która to spowodowała (np. udostępnienie
hasła osobie trzeciej przez klienta, złamanie hasła przez osobę trzecią),
udostępnienie hasła i danych innym osobom (np. osoba wykonująca projekt strony WWW dla
pracownika).
…………………………………………………………………
Pieczęć i podpis Kierownika Jednostki

