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Retningslinjer for bruk av Universitetets datautstyr
Generelt
Studenter ved Universitetet i Nordland (UIN) har tilgang til datautstyr som kan benyttes i
forbindelse med den enkelte students studier. Utstyret inkluderer nettverk, arbeidsstasjoner, samt
tilhørende programvare, filer og data. Utstyret tilbyr brukerne en stor grad av åpenhet, samt
muligheter for informasjonsdeling.
Muligheten for felles bruk av utstyr og informasjon medfører ansvar for å bruke systemene lovlig
og alltid handle ansvarlig. Det forventes at alle studenter ved UIN respekterer andres rettigheter,
og benytter datautstyret med omtanke.
UIN ser bruken av datautstyr som et privilegium og ikke som en rettighet, og søker å beskytte de
brukere som benytter datautstyret legalt ved å legge restriksjoner på de brukere som misbruker
utstyret.
Dette dokumentet beskriver retningslinjer for ansvarlig bruk av UIN’s datautstyr. Alle spørsmål
vedrørende fortolkningen av disse prinsippene rettes til brukerstøttekontoret.
Rettmessig bruk av datautstyr
Siden datautstyr og ressurser er begrenset, må alle brukere vise hensyn overfor hverandre. Før
datautstyr (som f.eks. datamaskiner, skrivere og programvare) benyttes, må hver enkelt gjøre seg
kjent med de retningslinjer som gjelder for bruk av det aktuelle utstyret, og forsikre seg om at
hun/han har den nødvendige autorisasjon. Datautstyr og ressurser må ikke benyttes kommersielt,
eller til aktiviteter uten tilknytning til den virksomhet som foregår ved Universitetet.
Norsk lov
All bruk av datamaskinressurser må være i henhold til norsk lov.
DEL 1 - GENERELL OPPFØRSEL
IT-labene
IT-labene er å betrakte som arbeidsrom, der det skal være mulig å konsentrere seg om arbeidet.
Samtaler bør skje i pausearealene. Alt av mat og drikke er strengt forbudt på labene, og kan føre
til utestengelse.
Misbruk av datamaskinressurser
Datamaskin- og nettverksressurser er verdifulle og begrensede. Alle brukere har ansvar for å bruke
ressursene effektivt, etisk og lovlig. Det er ikke tillatt for den enkelte student å legge inn
programmer på UIN's systemer.
Datamaskin integritet
Det er ikke tillatt å forstyrre eller ødelegge integriteten/strukturen til datamaskinsystemene. Det er
ikke tillatt å ødelegge datautstyr, verken maskinvare eller programvare.
Smutthull i sikkerhetssystemene eller kunnskap om spesielle passord skal ikke benyttes til å
ødelegge datasystemene, oppnå ekstra ressurser, ta ressurser fra andre brukere eller oppnå
aksess til systemer der nødvendig autorisasjon Ikke er gitt.
Disiplinære tiltak vil bli iverksatt hvis dette oppdages.
Etikk
Det er ikke tillatt å lagre, vise eller skrive ut materiale som kan virke støtende eller provoserende
på andre - f.eks. pornografisk materiale.
Eiendomsrett
Studenter må rette seg etter de restriksjoner som er knyttet til programvare og/eller data.
Programvare og de data som kan benyttes av studenter er beskyttet av opphavsrett (copyright) og

andre lover eller ved lisens og andre kontraktsavhengige avtaler. Studenter må ikke bryte disse
restriksjonene.
Det er ikke tillatt å benytte UIN’s utstyr til å lage eller kjøre ulovlige kopier av programvare pga
faren for datavirus.
Privatliv og sikkerhet
Enhver plikter å beskytte sin konto, sine filer og annen informasjon for å unngå uautorisert bruk.
Studenten skal også respektere privatlivet til andre brukere.
Enhver er ansvarlig for sin konto og sine filer. Hun/han skal ta alle fornuftige forholdsregler for å
unngå at andre brukere benytter konto og filer uten tillatelse. Slike forholdsregler inkluderer at
passord velges med omhu, og at rettigheter til å aksesser filer begrenses. Det er ikke tillatt å gi
andre brukere tillatelse til å bruke konto eller filer, uten at dette er helt nødvendig som en del av
arbeidet.
Studenter som tror at andre brukere har aksessert deres konto eller filer uten tillatelse, må
øyeblikkelig melde fra om dette til brukerstøtte tjenesten. Det er ikke tillatt å forsøke å aksesser
kontoer eller filer til andre brukere, uten eksplisitt tillatelse fra den andre brukeren.
Du skal ikke anta at du har tillatelse til å aksesser ubeskyttede filer dersom du ikke eksplisitt har
fått tillatelse fra eieren av filen(e). Det er ikke tillatt å bruke eller distribuere informasjon i tilfeller
der eieren av informasjonen ikke ønsker distribusjon. Dette gjelder passord, filer, utskrifter, private
notater, (innleverte) oppgaver, etc. Det er ikke tillatt å benytte datautstyr til å plage andre. Dette
inkluderer bruk av fornærmende eller uanstendig mail eller news, klussing med andres filer og
innlogging på andres utstyr.
Det er ikke tillatt å bruke kontoen til andre brukere, utgi seg for å være en annen, søke å
oppdage/bryte andres passord eller kryptering, ødelegge eller endre data eller programmer som
tilhører andre brukere eller undergrave aksessrestriksjoner.
Eksterne nettverk
Maskinene ved UIN er koblet opp mot Uninett sitt forskningsnett. For at UIN ikke skal få problemer
med andre institusjoner på dette nettet, er det viktig at våre brukere retter seg etter generelle
regler for skikk og bruk på nettverket.
Epost
E-post som sendes fra UIN skal kun sendes til mottakere som kan forventes å ha noen interesse av
å motta den fra deg.
Informasjon
Det finnes flere informasjonskanaler fra drift til brukerne (mailer, oppslag, brukerstøtte tips). Vi
forutsetter at alle brukere gjør seg kjent med det som blir skrevet i disse kanalene.
Disiplinære tiltak
UIN kan reagere overfor utilbørlig oppførsel ved å pålegge ulike typer straffetiltak. Dette inkluderer
opphevelse av aksessrettigheter til UIN’s datautstyr, suspensjon eller utvisning fra UIN.
UIN reserverer seg retten til, uten varsel, å:
Begrense brukernes tilgang til datautstyret, inspisere, kopiere, fjerne eller på annen måte endre
enhver datafil eller systemressurs som undergraver autorisert bruk av datautstyret.
UIN reserverer seg også retten til periodisk å sjekke ethvert system og utføre nødvendig kontroll
for å beskytte datautstyret. UIN fraskriver seg ansvar for tap av data eller forstyrrelser av filer.
Alvorlige brudd på sikkerhetsbestemmelser og misbruk kan medføre straffeansvar i henhold til
norsk lov. Dette gjelder også misbruk som påfører UIN økonomiske tap eller ansvar (som f.eks.
ulovlig kopiering, nettbruk etc.).

Er du i tvil om din bruk av ressursene er i overensstemmelse med god skikk og bruk, spør
brukerstøttetjenesten.
Oppsummering
En god regel er at ikke alt som er mulig er lov. Bruk sunn fornuft og spør hvis du er i tvil.
Referanse
Disse retningslinkene er basert på: "Datafaglig etikk, innstilling fra etikkutvalget ved seksjon for
datafag". Universitetet i Tromsø "Retningslinjer for bruk av Ifi's datamaskiner". Universitetet i
Oslo.
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