SKOLANS EXEMPLAR

ANSVARSFÖRBINDELSE

Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Eksjö kommun avser att genomföra en personuppgiftsbehandling som rör dig och ditt minderåriga barn. Eksjö kommun, genom
Barn- och Utbildningsnämnden/Kommunstyrelsen, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.
Informationen samlas in av barn- och Utbildningssektorn som nås via Eksjö kommuns kontaktcenter, telefon 0381-360 00 eller epost kommun@eksjo.se. Eksjö kommuns dataskyddsombud nås via Höglandsförbundet, telefon 0380-51 75 50 eller e-post
dataskyddsombud@hoglandet.se. Information om dataskyddsombudet finns på www.hoglandet.se. Personuppgiftsbehandlingen
rör dig i egenskap av vårdnadshavare eller elev. Personuppgifterna behandlas för att handlägga ditt ärende. De kategorier av
personuppgifter om dig som behandlas är de som behövs för att kunna handlägga ditt ärende gällande ansvarsförbindelse. Den
rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse. Vi måste behandla
personuppgifter för att utföra våra myndighetsuppgifter eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse. De uppgifter som finns
registrerade i det här fallet om dig kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen, för att kunna fullgöra ett avtal, en rättslig
skyldighet, en arbetsuppgift av allmänt intresse eller en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning där en behandling av
uppgifterna är nödvändig eller för statistikändamål. Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land. Uppgifterna om
dig lagras under ett läsår. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta kommunen. Du
har rätt att kontakta Eksjö kommun för att få information om vilka uppgifter om dig eller ditt minderåriga barn som finns
registrerade. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller i vissa fall raderade. Du har rätt att inge klagomål till
tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du är missnöjd med kommunens personuppgiftsbehandling eller av annat skäl.

För användning av Eksjö Gymnasiums datanätverk och datautrustning
Namn………………………………………………..Klass…………
Personnummer……………………………………………..………...
Adress………………………………………………………………..
När du går på ett program vid Eksjö Gymnasium får du tillgång till skolans datautrustning,
datornätverk och Internet. Samtliga elever tilldelas en personlig lånedator, som eleven ansvara för
under hela studietiden. Följande regler gäller:
• Du får använda skolans datautrustning för arbetsuppgifter som krävs för att fullgöra din utbildning
vid Eksjö Gymnasium. Du har ansvar för att alltid ha kvar de program som behövs i undervisningen,
alltså de program som skolan har installerat.
• Du ansvarar för att följa SUNETs regler (se baksidan)
• Du får inte störa, sabotera eller förstöra program, nätverk eller information som inte är din egen.
Du får inte försöka göra intrång i andras privatliv eller försöka få tillgång till sådant du inte har rätt
till. Du får tex. inte förolämpa eller förnedra andra, varken enskilda individer eller grupper. Detta
innebär att du inte får lägga ut bilder, film, skriva eller säga sådant som kan vara kränkande för andra.
• Du och dina föräldrar (för omyndig elev) har ansvar för innehållet i datorn. De program du behöver
i skolarbetet är installerade på datorn. Du får installera andra program som du har licens på, t.ex. freeware från Internet eller program som du köpt. Piratkopior eller program, musik, film osv. får inte
installeras – det är olagligt. Eksjö kommun tar inte ansvar för följderna av olagliga program i datorn.
• Du ansvarar för vad som lagras i din hemkatalog och för att ingen annan har tillgång till ditt
lösenord. Material som väcker anstöt eller bryter mot svensk lag får ej förekomma på eller spridas
från skolans datorer.
• När du gått ut årskurs 3 raderas ditt lagringsutrymme efter tre månader.
• Du skall vara medveten om att Höglandets IT (HIT) loggar all IT-trafik.
• Du och dina föräldrar (för omyndig elev) har ansvar för datorn. Därför ska den alltid förvaras på ett
säkert sätt, t.ex. i ett låst klassrum eller låst skåp. Under transport måste du ha koll på den hela
tiden.Var extra rädd om datorn när du tar hem den. Använd alltid datorväskan när du transporterar
datorn och var försiktig så den inte utsätts för stötar. Blir datorn mycket sliten, trasig eller stulen får
du och/eller dina föräldrar betala för det.

Etiska regler
Det är en i den akademiska världen allmänt accepterad princip att bevara nätverken så öppna som
möjligt. För att så skall kunna ske är det oundvikligt att vissa etiska krav ställs på de individer som
använder nätverken och på deras aktiviteter. Dessa etiska krav skiljer sig inte särskilt mycket från
övriga krav som ställs på medborgarna i ett modernt samhälle.

SUNET fördömer som oetiskt när någon
1. försöker få tillgång till nätverksresurser utan att ha rätt till det
2. försöker dölja sin användaridentitet
3. försöker störa eller avbryta den avsedda användningen av nätverken
4. uppenbart slösar med tillgängliga resurser (personal, maskinvara eller programvara)
5. försöker skada eller förstöra den datorbaserade informationen
6. gör intrång i andras privatliv
7. försöker förolämpa eller förnedra andra
Jag har läst ovanstående regler och lovar att följa dem. Om jag bryter mot någon av reglerna är jag
medveten om att det innebär att jag kan bli avstängd ifrån möjligheten att använda skolans datorer.
För omyndig elev kontaktas vårdnadshavare. Vid grova överträdelser kan även polisanmälan ske.
Undertecknad är medveten om och accepterar ovanstående regler.
(Om du är under 18 år krävs även vårdnadshavares underskrift)
Eksjö den …………… ………………………………… ……………………………
Underskrift Vårdnadshavare

