PROŠNJA ZA DODELITEV UPORABNIŠKEGA IMENA ZA
BREZŽIČNI DOSTOP DO SVETOVNEGA SPLETA
EDUROAM (brezžično omrežje), je omrežje, zasnovano za potrebe šol in univerz. Omogoča
namreč, da član omrežja nemoteno uporablja brezžični internet na svoji šoli ter na vseh šolah
z Eduroam omrežjem.
V omrežju je zagotovljena visoka stopnja varnosti. Dijaki, ki želijo polno dostopati v Eduroam
omrežje, morajo izpolniti spodnje podatke.
Obrazec oddajte g. Gorazd-u Kovačič-u, informatiku, ki vam bo, na osnovi spodaj navedenih
podatkov, dodelil uporabniško ime in geslo. Po vnosu v bazo ju boste prejeli po elektronski
pošti.
Obrazec za pridobitev uporabniškega imena in gesla za brezžični dostop do svetovnega spleta

Ime in priimek
Naslov stalnega bivališča
Kraj
Datum rojstva
Kraj rojstva
Delujoč e-naslov
EMŠO
Razred in letnik
Datum prijave

Izjava dijaka in staršev
Spodaj podpisani bom internet uporabljali po pravilih Arnesovih omrežij.
Za nedopustno in uporabo omrežja Eduroam se šteje zlasti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

omogočanje dostopa do omrežja tretjim osebam (to vključuje posojanje dodeljenega uporabniškega imena
komurkoli),
poskus pridobitve in uporabe dostopa, ki je bil dodeljen drugemu uporabniku,
namerno motenje in onemogočanje dela drugih uporabnikov omrežja,
uporaba dostopa do omrežja za pridobitniške dejavnosti,
oglaševanje po elektronski pošti in pošiljanje verižnih pisem,
uničevanje in spreminjanje podatkov, ki so v lasti drugih uporabnikov,

7.
8.
9.
10.
11.
12.

kršenje tajnosti ali objava podatkov, ki so v lasti drugih uporabnikov,
objava in pošiljanje podatkov, ki kršijo avtorske pravice,
ustvarjanje, pošiljanje ali objavljanje podatkov z žaljivo ali pornografsko vsebino,
posredovanje lažnih ali zavajajočih osebnih podatkov servisom na omrežju,
uporaba servisov, ki niso namenjeni javni uporabi,
uporaba programov ali postopkov, katerih namen ali posledica je krnenje integritete in stabilnega delovanja
računalnika, računalniškega sistema ali omrežja.

Kraj, datum in podpis dijaka
Spodaj podpisani soglašam, da je

ime in priimek otroka
vpisan v Eduroam omrežje (Gimnazije Moste).

Ime in priimek starša oz. skrbnika

Podpis starša oz. skrbnika

___________________________

________________________

