Załącznik Nr 7
do Regulaminu SUM-Net

Oświadczenie Studenta dotyczące podłączenia do Internetu w DS.
Student declaration concerning Internet connection.

Imię i Nazwisko

Miasto

(eng. Name & Surname)

Numer DS.

(eng. Dormitory address)

Tel. kontaktowy

(eng. Dormitory no)

(eng. Phone no)

Oświadczam, że:
1. Posiadany przeze mnie komputer podłączony do sieci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach będzie użytkowany
w sieci SUM-Net z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz poszanowaniem ogólnie przyjętych norm moralnych
i etycznych.
2. Używany przeze mnie komputer posiada legalne i stale aktualizowane oprogramowanie antywirusowe, pozostałe zainstalowane
i użytkowane na nim oprogramowanie jest również legalne (w przypadku kontroli posiadam dowody legalności/zakupu
oprogramowania).
3. Będę dokładać starań, by komputer ten nie stał się zagrożeniem dla innych użytkowników sieci (np. poprzez rozsyłanie wirusów,
trojanów, itp., umożliwienie przejęcia nad nim zdalnej kontroli osobom postronnym spowodowane obecnością oprogramowania
”złośliwego” lub niewłaściwego zabezpieczenia systemu).

Ponadto przyjmuję do wiadomości i stosowania niżej wymienione postanowienia:
1. Uczelniana sieć komputerowa jest siecią naukową i powinna być wykorzystywana tylko w celach edukacyjnych. Prowadzenie
w jakiejkolwiek formie działalności gospodarczej lub zarobkowej wykorzystującej podłączenie do Internetu przez łącza SUM bez
indywidualnej zgody jest zabronione.
2. Opieka nad prywatnym komputerem tj. serwisowanie sprzętowe komputera, oraz opieka nad zainstalowanym oprogramowaniem nie
leży w zakresie obowiązków pracowników Centrum Informatyki i Informatyzacji SUM.
3. Uniwersytet nie jest zobligowany do zapewnienia na prywatnych komputerach Studentów oprogramowania potrzebnego do pracy.
4. W zakresie korzystania z sieci komputerowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach SUM-Net obowiązują mnie zasady
określone przez regulamin sieci dostępny pod adresem internetowym http://www.sum.edu.pl/regulaminsieci
5. Adres IP oraz ustawienia sieciowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania mojego komputera w sieci będą przydzielane
dynamicznie w ramach protokołu DHCP.
W przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień dotyczących zasad korzystania z sieci (Netykieta) oraz przepisów
obowiązującego prawa jestem świadom(a) wynikających z tego konsekwencji prawnych, wynikających w szczególności:
z ustawy z dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 80 poz. 904 z późn.
zm.);
z ustawy z dnia 06.06.1997r.. Kodeks karny (Dz.U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.);
z ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz.94 z późn. zm.)
oraz pozbawienia możliwości korzystania z sieci Uniwersytetu.

Powyższe przeczytałam/em, rozumiem i zgadzam się z ich treścią.
Declaration for English language student:
I hereby commit myself that I will use the university IP address configured on my own computer (identified by MAC
address) in accordance with the law and with respect to moral values.
I will use IP address for the education purposes only and I understand that they will be removed after I graduate from
the university.
In the case of not following the rules and regulations of using the network (acting against the law and moral values) or
in the case of permanent blocking the internet connection by an individual user, the Medical University of Silesia
reserves the right to disconnect the user from the network without warning.
Mój adres sprzętowy (MAC) komputera (Karta Ethernet połączenie lokalne):

(eng. computer physical address (MAC))

-

-

-

-

-

Data i czytelny podpis studenta …………………………………
(eng. Date and student signature)

Zaświadczam, że wyżej podpisany Student jest mieszkańcem tutejszego Domu Studenta
Dostęp do sieci zostaje przyznany na rok akademicki: 20....../20........
Podpis i pieczątka kierownika DS………………………..

