Инструкции за ползване на IServ
Всеки потребител получава собствен акаунт. Потребителският акаунт трябва да бъде защитен с
парола, която да е с поне осем знака (главни / малки букви, цифри и специални знаци)така че
да не бъде разгадана. Забранено е споделянето на паролата с други потребители. Всички
регистрирации за влизане се проверяват, ако е необходимо. Опит за влизане на трети страни
с познати или забелязани пароли (опит и нарушение на „хакване“)в акаунт се счита за кражба
и води до незабавно блокиране на акаунта на лицето, което прави опити за влизане в чужд
акаунт, и това води до допълнителни правни последици.
Училището предоставя на всеки потребител личен имейл адрес . Този акаунт може да се
използва само за училищна комуникация (вътрешна употреба). Не се допускат например
изпращане на много имейли, подигравки,майтапи и фалшиви имейли или влизане в
пощенските списъци на фен клубове.
Всеки потребител има право да се записва в адресната книга на IServ. Непълнолетни ученици
първо трябва да получат разрешение и съгласие от своя родител или настойник за въвеждане
на лични данни (адрес и др.).
Всеки потребител получава твърд диск с ограничен размер, който може да използва за
съхраняване на имейли и файлове, свързани с преподаване и училище . Всяка друга употреба
не е разрешена.
Не се разрешава използване на сайтове в Интернет (напр. сайтове за пазаруване) (вж. 2.).
Системата IServ създава регистрационни файлове (протоколи), които могат да бъдат оценени
в определени случаи (законови нарушения) от лицата, назначени от ръководството на
училището.
Достъпът и запазване или препращане на съдържание, което възхвалява насилието, което е
сексистко, расистко или криминално във връзка с използването на IServ е строго забранено.
В случай на нарушения на това споразумение потребителският акаунт може да бъде
блокиран. Това означава, че използването на училищни компютри и използването на IServ на
училищни и частни устройства ще бъде прекратен.
С моя подпис приемам това потребителско споразумение. Нарушенията водят до незабавно,
ограничено и в по-сериозни случаи трайно блокиране на правото ми за ползване. Запазваме
си правото да проследяваме нарушения на дисциплинно, гражданско или наказателно ниво.
Като оператор на IServ, училището може да поиска достъп. по съдебен ред да бъдат
предадени съхранените данни .
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