
                                                                                              IP: 
 
                                                                                                                                        Przydziela administrator 
 

Deklaracja użytkownika (pracownik) 
 

 
 
Sieci Komputerowej w Domu Studenckim i Hotelu Asystenckim Uniwersytetu Gdańskiego 
 
Nazwisko i imię: 
 
Miejsce pracy:                           Nr pracownika: 
 
DS / HA nr:               Nr pokoju:                                     
 
E-mail :                                                                                                    
 
Adres fizyczny (MAC):                                                                     
 
 
Deklaruję korzystanie z Sieci Komputerowej UG od  _______.________.________   do   _______._______._______ 

 

 
Gdańsk dnia:          Czytelny podpis: 

Niniejszym zobowiązuję się do: 
 

1. przestrzegania Regulaminu TASK 
2. zabezpieczenia swojego komputera przed dostępem użytkowników zewnętrznych 
3. poinformowania na piśmie, z tygodniowym wyprzedzeniem Dyrektora Centrum Informatycznego o zamiarze 

zaprzestania korzystania z sieci w Domu Studenckim/Hotelu Asystenckim przed upływem zadeklarowanego terminu 
4. niewykonywania takich działań, które są zabronione, a w szczególności:  

a. podłączania do sieci w Domu Studenckim/Hotelu Asystenckim urządzeń sieciowych bez zgody Dyrektora 
Centrum Informatycznego 

b. modyfikacji okablowania, sprzętu sieciowego oraz konfiguracji sieci komputerowej w Domu 
Studenckim/Hotelu Asystenckim bez zgody Dyrektora Centrum   Informatycznego 

c. uruchamiania oprogramowania typu IP masquerading, NAT, sniffer 
d. wykorzystywania Uczelnianej Sieci Komputerowej do celów komercyjnych 
e. monitorowania łącz, skanowania portów w sieci lokalnej i zdalnej oraz podszywania się pod innych 

użytkowników 
f. uruchamiania serwerów usług, w szczególności FTP, Mail, NNTP, Peer2Peer, DC, PROXY oraz WWW, 

SSH, Telnet w innych celach niż edukacyjne bez pisemnej zgody Dyrektora Centrum  Informatycznego 
g. podejmowania działań zmierzających do uzyskania dostępu do usług bez wymaganych do tego uprawnień 
h. atakowania sieci lub komputerów, celowego obciążania łącz, uniemożliwienia działania usług sieciowych  
i. wysyłania masowej, niechcianej i nie zamawianej korespondencji (SPAM). 
j. dystrybucji materiałów pornograficznych 
k. używania aplikacji wymiany plików typu peer to peer (np. Kazaa, eDonkey, eMule, Direct Connet, Morpheus, 

BitTorrent) do ściągania/udostępniania treści chronionych prawem autorskim (np. filmów, muzyki, gier) 
l. samowolnej zmiany przyznanego numeru IP lub adresu MAC karty sieciowej komputera. 

 
 
Jednocześnie jestem świadom(a) tego, że 
 

• naruszenie powyższych zasad skutkuje odłączeniem użytkownika od sieci przez okres co najmniej 30 dni oraz 
pociągnięcie do odpowiedzialności zgodnie z regulaminem studiów oraz innymi właściwymi przepisami. 

• ponoszę pełną odpowiedzialność za działania osób trzecich korzystających z mojego komputera włączonego do Sieci 
Komputerowej w Domu Studenckim/Hotelu Asystenckim 

• ponoszę odpowiedzialność materialną za szkody wynikające z dokonania przeze mnie samowolnej modernizacji Sieci 
Komputerowej w Domu Studenckim/Hotelu Asystenckim 
 

 
Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych Administracji Domów Studenckich/Hoteli Asystenckich 

oraz pracownikom Centrum  Informatycznego dla potrzeb eksploatacji Uczelnianej Sieci komputerowej.  


	                                                                                              IP: 
	 
	Sieci Komputerowej w Domu Studenckim i Hotelu Asystenckim Uniwersytetu Gdańskiego 

