Regler for brug af forskningsnettet
Acceptable Use Policy – version 2015
Denne politik er et tillæg til ”Tilslutningsvilkår for Forskningsnettet” og definitioner mv fra disse vilkår
bruges også her.

Institutionens regler gælder også på Forskningsnettet
Brugere af forskningsnettet er ikke underlagt andre regler for brug af basisnet og tilhørende tjenester end
de regler, der gælder på de tilsluttede institutioners egne, lokale netværk.
Når en institution er godkendt til tilslutning til forskningsnettet, er princippet altså at det er hele
institutionen og alle dens formål og aktiviteter, herunder indtægtsdækket virksomhed og betalbar
uddannelse, der kan anvende forskningsnettet uden yderligere indskrænkninger.

Subnetting
Hvis institutionen inden for egne geografiske lokationer huser andre enheder (f.eks. privat drevet kantine,
kollegier, innovationsmiljø for virksomheder) og vælger at forsyne disse med netforbindelse via eget
netværk, er denne trafik også accepteret på forskningsnettet.
Institutionen forudsættes at indgå aftaler med disse enheder om at deres anvendelse af nettet lever op til
samme krav som institutionen stiller til sine egne brugere.
Derimod er egentligt videresalg af netværksydelser og/eller tilhørende tjenester fra forskningsnettet til
andre aktører ikke tilladt.

Institutionens og brugerens ansvar
Alle forskningsnettets brugere anvender nettet og tjenesterne i kraft af den institution, der giver dem
adgang til nettet. Hvis brugere på institutionens net udøver kriminalitet eller pådrager sig et
erstatningsansvar, er institutionen forpligtet til at medvirke til opklaringen heraf. Grove mangler på dette
område er at betragte som en overtrædelse af tilslutningsvilkårene, og modforanstaltninger i form af
filtrering eller afbrydelse af forbindelsen kan iværksættes af DeiC i et proportionalt omfang.
Alle tilsluttede institutioner skal iværksætte rimelige forholdsregler for at sikre at institutionens it-udstyr
ikke kan benyttes af parter, der ikke har retmæssig adgang hertil. I tilfælde hvor dette alligevel er sket og
hvor driften af helheden i forskningsnettet er truet, risikerer institutionen at DeiC, som en
nødforanstaltning, afbryder forbindelsen til de ramte dele af nettet.

Særligt for tjenesteudbydere og andre samarbejdsparter
Tjenesteudbydere og samarbejdsparter, der leverer tjenester og/eller data til institutioner, der er tilsluttet
forskningsnettet, må kun anvende forbindelsen til disse formål, og må ikke benytte de øvrige tjenester,
herunder heller ikke bruge forbindelsen som generel internetforbindelse.

