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Prijavnica za osebni dostop študenta
Arnes nudi možnost brezplačnega dostopa v svoje omrežje študentom z urejenim statusom (rednim študentom oz.
izrednim študentom,katerih status je izenačen s statusom redno vpisanih študentov). Tako dodeljeni dostop ni
namenjen komercialni uporabi.
Študent svoj status potrdi s prijavnico izpolnjeno v celoti (vključno s podpisom odgovorne osebe in žigom fakultete),
lahko pa prijavnici z izpolnjenimi osebnimi podatki priloži potrdilo o vpisu na fakulteto.
Vsak uporabnik pridobi poleg uporabniškega imena in gesla, ki ju potrebuje za identifikacijo, prostor za postavitev
statične spletne strani in elektronski (E-mail) naslov. Poleg tega so vam s tem dostopne tudi druge Arnesove storitve
za posameznike (Arnes Splet, Videokonference Vox, Filesender, Planer…). Dodatne informacije najdete na povezavi
www.arnes.si/storitve/storitve-za-posameznike.
Vsi uporabniki morajo upoštevati pravila obnašanja, ki veljajo v globalnih računalniških omrežjih (pravila obnašanja v
javnih medijih, spoštovanje zasebnosti, zasebne lastnine in avtorskih pravic).

IZPOLNITE ČITLJIVO Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI!
Prosim, da mi za dostop do izobraževalnega omrežja ARNES dodelite osebno uporabniško ime.
Ime: ........................................................... Priimek: .....................................................................................
Domači naslov - Ulica: ......................................................................................................................................
- Poštna številka in kraj: ............................................................................................................
Domači telefon/GSM: ........................................................
Naziv fakultete: ...............................................................................................................................................
Ulica: ...............................................................................................................................................................
Poštna številka in kraj: ....................................................................................................................................
Matična številka fakultete:
Telefon fakultete: ........................................................... Fax: .....................................................................
Opombe: ..........................................................................................................................................................
Potrjujemo, da je zgoraj imenovani študent na naši fakulteti v tekočem študijskem letu.
Ime pooblaščene osebe: ..............................................................
Podpis pooblaščene osebe: ..........................................................

Datum: ..........................

Žig fakultete:

Obrni

Pravila uporabe omrežja ARNES
Dostop do omrežja ARNES se študentom dodeljuje izključno za uporabo v izobraževalne namene.
Arnes si pridržuje pravico do ustreznih ukrepov na omrežju ARNES, če presodi, da uporabnik nedopustno uporablja omrežje. Med
ukrepe sodi tudi onemogočanje dostopa oz. odvzem pravice dostopa do omrežja ARNES.
Za nedopustno uporabo omrežja ARNES se šteje vsako ravnanje v obliki storitve ali opustitve, zaradi katerega Arnesu ali komu
tretjemu nastane ali bi lahko nastala škoda ali pa, kolikor uporablja omrežje ARNES v nasprotju z nameni, zaradi katerih je bilo
omrežje vzpostavljeno.
Za nedopustno uporabo omrežja ARNES se šteje zlasti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

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,
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 delovanje računalnika,
računalniškega sistema ali omrežja.

Arnes se obvezuje da bo varoval osebne podatke in da bo deloval v skladu z vso predmetno zakonodajo o varovanju osebnih
podatkov, ki velja v Republiki Sloveniji.
Izjavljam,
•

da se strinjam, da Arnes na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov obdeluje in uporablja moje zgoraj navedene osebne
podatke v okviru dodeljevanja osebnega dostopa. Te podatke sme Arnes hraniti do izteka veljavnosti moje pravice do
uporabe omrežja ARNES.

•

da bom omrežje ARNES uporabljal v skladu z zgoraj navedenimi pravili.

Dostop do omrežja ARNES se dodeljuje za uporabo študentom z urejenim statusom (rednim študentom
oz. izrednim študentom, katerih status je izenačen s statusom redno vpisanih študentov) v izobraževalne
namene. S svojim podpisom jamčim, da imam urejen status študenta.

Podpis študenta: ..............................................

Izpolnjene prijavnice pošljite na naslov:
ali fax:
ali skenirane na naslov:

Arnes, Podpora uporabnikom, p.p.71, 1001 Ljubljana
01 479 88 01
podpora@arnes.si

