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Ansvarsförbindelse för användning av Jönköping Universitys dator-, nät- och
systemresurser
Information
Du är personligt ansvarig för kontot och dess användning. Dina personuppgifter kommer att hanteras i
Jönköping Universitys IT-system/tjänster. För mer information se: Integritetspolicy1 samt
personuppgiftshantering för gemensam inloggningstjänst2.
Kontinuerlig insamling och uppföljning av loggar sker beträffande IT-system/tjänster inom Jönköping University
som kan sparas upp till två år.
Uppföljningen görs med följande syften:
•
•
•

Identifiera, förebygga, upptäcka och förhindra säkerhetsincidenter som kan skada gemensamma ITsystem/tjänster och/eller Jönköping Universitys anseende.
I felsökningssyfte, identifiera och förhindra driftstörning i Jönköping Universitys gemensamma ITsystem/tjänster.
Förebygga och utreda säkerhetsincidenter där Jönköping University misstänker att anställd, student eller
extern part handlat i strid mot gällande ansvarsförbindelse eller tillämpliga lagar.

Systemadministratör har rätt att i driftsäkrande ändamål och vid misstanke om att kontoinnehavare handlat i strid mot
gällande ansvarsförbindelse eller tillämpliga lagar, kontrollera lagrade data, program, datakommunikation och andra
komponenter relaterade till IT-verksamheten.
Kontot raderas när giltighetstiden har gått ut. Anvisningar om hur du i förtid avslutar ditt konto (Rätt till
radering), finns på IT Helpdesk FAQ. https://ju.se/helpdesk
Du godkänner ansvarsförbindelsen genom att du börjar använda kontot.

Regler
Kontot ska användas för högskolerelaterad verksamhet. Kontot är personligt och kontouppgifter såsom lösenord skall
hållas hemliga. Användning ska ske inom ramen för svensk lagstiftning och allmänt accepterade etiska regler.
För att nyttja Högskolan i Jönköpings dator-, nät-, och systemresurser förbinder du dig att följa SUNET:s (Swedish
University Computer Network) etiska regler. SUNET:s huvudsakliga uppgift är att erbjuda svenska universitet och
högskolor nationell och internationell datakommunikation.
(https://www.sunet.se/policy-for-tillaten-anvandning)
SUNET fördömer som oetiskt när någon:

•
•
•
•
•
•

Försöker få tillgång till nätverksresurser eller andra IT-resurser utan att ha rätt till det
Försöker störa eller avbryta den avsedda användningen av nätverken eller anslutna IT-resurser

Försöker skada eller förstöra den datorbaserade informationen
Uppenbart slösar med tillgängliga resurser (personal, maskinvara eller programvara)
Gör intrång i andras privatliv
Försöker förolämpa eller förnedra andra
Exempel på oetisk verksamhet är olovlig distribution av upphovsrättsskyddat material eller installera programvara.

Påföljder
Brott mot ansvarsförbindelse innebär att kontot stängs omedelbart och att incidenten kommer att följas upp.
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https://ju.se/student/studier/regler-och-rattigheter/dataskydd-och-personuppgifter.html
https://ju.se/it-helpdesk/faq---manualer/mitt-anvandarkonto/ovrigt/gemensam-inloggningstjanst.html

