Regler for datanetværk
REGLER FOR DATANETVÆRK I
BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE
[herefter kaldt bebyggelsen]

§ 1 Formål
1.1 Disse regler gælder for alle former for aktivitet på bebyggelsens netværk og fastsætter de
nærmere retningslinier for benyttelse af netværket.

§ 2 Netværket.
2.1 Netværket består af den fysiske kabling fra hver enkelt lejlighed til et fælles krydsfelt i
serverrum, samt al hardware i form af server, netværksswitches m.v., der stilles til
rådighed for abonnenterne. Bebyggelsen stiller ikke software til rådighed for
abonnenterne.
2.2 I datanetværket stilles følgende grundydelser til rådighed for abonnenterne. En abonnent
er et lejemål (bolig-, erhvervs- eller institutionslejemål) eller en klub:
• Adgang til internet.
• Mulighed for intern datakommunikation.
• En eller flere IP-adresser pr. abonnent.(IP-adresse forstås her som en server-tildelt
NAT-adresse, for regulering af statiske IP-adresser jf. nærmere § 6).
•
2.3 Til varetagelse af den tekniske drift har bebyggelsen valgt et IT-udvalg jf. § 9. Al
opsætning og drift m.v. af det interne datanetværk forestås af IT-gruppen. Det skal
understreges, at bebyggelsen, ud over de krav der er til registrering og overvågning jvf.
den til enhver tid gældende lovgivning, ikke overvåger indholdet af abonnenternes trafik
på nettet.

§ 3 Pris og betaling
3.1 Internet for de af bebyggelsen leverede internet-ydelser på netværket betaler
abonnenterne en månedlig afgift, der fastsættes på afdelingsmødet.
Afgiften opkræves 1 gang/måned. Hos lejere, der er abonnenter, opkræves afgiften
sammen med huslejen.

§ 4 Retningslinier for abonnenternes brug af datanetværket
4.1 Ved enhver form for benyttelse af datanetværket skal abonnenterne følge nedenstående
retningslinier:
4.2 Abonnenterne skal for al aktivitet på datanetværket overholde den til enhver tid

gældende lovgivning, herunder ophavsretsloven, øvrig immateriel lovgivning og
straffeloven.
4.3 Emails er fortrolige. Det er ikke tilladt at aflytte eller på anden måde skaffe sig indsigt i
datanetværkets eller andre abonnenters email eller anden nettrafik. Et hvert forsøg herpå
vil være en overtrædelse af bl.a. straffelovens regler om brevhemmelighed.
4.4 Abonnenterne må ikke opbevare, distribuere eller på anden måde stille ulovligt materiale
til rådighed på datanetværket, hverken via egen computer, på
serverplads/hjemmesideplads eller på nogen anden måde.
4.5 Det er ikke tilladt at forsøge at skaffe sig adgang til andre abonnenters eller tredjemands
maskiner, medmindre den pågældende har givet sit samtykke.
4.6 Det er ikke tilladt helt eller delvist at videresælge eller på anden måde videregive
internetadgang eller øvrige netværksydelser på datanetværket.
4.7 Abonnenterne skal endvidere respektere andre aktørers rettigheder, såvel inden for som
uden for datanetværkets regi, og abonnenterne skal i øvrigt ved enhver benyttelse af
datanetværkets faciliteter overholde god skik for internet-brug, -etikette og i øvrigt
udvise rimeligt hensyn ved den enkeltes brug af datanetværkets faciliteter.
4.8 Bebyggelsen forbeholder sig ret til at politianmelde overtrædelser.
4.9 Den enkelte abonnent er forpligtet til at følge bebyggelsens henstillinger eller påbud
givet som følge af abonnentens brug af datanettet.

§ 5 Tildeling og brug af statiske IP-adresser
5.1 Abonnenterne kan skriftligt ansøge om 1 eller flere offentlige IP-adresser. Ansøgning
skal ske på skema, der udleveres af IT-gruppen.
5.2 Bebyggelsen behandler ansøgningerne og kan tildele offentlige IP-adresser, hvis
bebyggelsen finder grundlag herfor. Abonnenterne har ikke krav på en offentlig IPadresse.
5.3 Bebyggelsen forbeholder sig ret til at tilbagekalde tildelte IP-adresser, hvis bebyggelsen
skønner det nødvendigt i forhold til driften af datanettet eller i øvrigt finder dette
nødvendigt.
5.4 § 4 gælder uindskrænket i forbindelse med brugen af offentlige IP-adresser.

§ 6 Abonnenternes misligholdelse
6.1 Såfremt en abonnent ikke overholder sin betalingsforpligtelse, er bebyggelsen berettiget
til at fratage abonnenten netadgangen ved lukning. Lukning sker med forudgående varsel
overfor abonnenten.
6.2 Overtrædelser af bestemmelserne i § 3-5 kan medføre fratagelse af adgang til
datanetværket. Adgang til datanetværket kan endvidere fratages, såfremt påbud herom

gives af politi, domstole, offentlige myndigheder eller andre i henhold til gældende
regler.

§ 7 Ansvar
7.1 Bebyggelsen indestår på ingen måde for oppetid, funktionalitet og kvalitet af
datanetværkets tilbud overfor abonnenterne.
7.2 Bebyggelsen har intet ansvar for mangler og kan ikke blive gjort erstatningsansvarlig
over for abonnenterne for tab i forbindelse med abonnenternes benyttelse af
datanetværket, herunder drift og oppetid af servere, transmission af data og oppetid på
internetadgang og har intet ansvar, hvis den eksterne internetudbyder afbryder
forbindelsen.
7.3 Abonnenterne har ingen misligholdelsesbeføjelser over for bebyggelsen eller personer
med tilknytning hertil.
7.4 Bebyggelsen har intet ansvar for indholdet af og aktiviteten på datanetværket og de dertil
knyttede ressourcer, hverken overfor abonnenterne eller overfor tredjemand.
7.5 Bebyggelsen har intet ansvar for indholdet af eventuelle ressourcer tildelt den enkelte
abonnent, eller ressourcer opstillet af den enkelte abonnent.

§ 8 IT-gruppen
8.1 IT-gruppen vælges på et ordinært afdelingsmøde. IT-gruppen forestår den daglige drift af
datanetværket. Udvalget består af 6-10 medlemmer.
8.2 IT-gruppen fremlægger regnskab og budget for datanetværket på det ordinære
afdelingsmøde.
8.3 IT-gruppen er forpligtet til at overholde nærværende regler samt at følge anvisninger og
retningslinier fra afdelingsbestyrelsen.
8.4 IT-gruppen og øvrigt teknisk og administrativt personel har tavshedspligt.
8.5 I forbindelse med administration og drift af datanetværket foretager IT-gruppen i
fornødent omfang sædvanlig registrering og bearbejdning af oplysninger. Herunder kan
forekomme personhenførbare oplysninger. Registrering og behandling af oplysninger
foretages alene inden for sædvanlig drift og administration af datanetværket, herunder
bl.a. til administration af brugere, håndtering af sikkerhed m.v.
8.6 IT-gruppen er, hvis det er begrundet af drifts- og sikkerhedsmæssige forhold, berettiget
til at skaffe sig adgang til en abonnents brugerdata under iagttagelse af sædvanlige
tavshedshensyn. IT-gruppen skal efterfølgende informere de berørte parter
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