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הנדון:

התחייבות לשימוש נאות במשאבי התיקשוב של האוניברסיטה

אני הח"מ:
שם משפחה

יחידה

שם פרטי

מצהיר/ה ומתחייב/ת בזה כלפיכם כי אשתמש בשרותי המיחשוב של אוניברסיטת חיפה אך ורק על פי התנאים
המפורטים להלן:
 .1תשתית המיחשוב והתקשורת באוניברסיטה ישמשו אותי אך ורק לדרישות מחקרי/עבודתי/לימודי
באוניברסיטת חיפה ,ולא למטרות פרטיות ,מסחריות ,או לשימוש גורמים אחרים.
 .2השימוש במשאבי המיחשוב של האוניברסיטה יהיה כפוף למגבלות החוק .אסורות בהחלט פעולות המפרות
את חוקי המדינה ,כגון הורדה/העלאה של חומר המוגן בזכויות יוצרים; כניסה לא מורשית למחשבים; ו/או
פרסום מידע פוגע ,מיני או גזעני ,שיכול לפגוע בכל אדם ,תאגיד ו/או קבוצה כלשהי.
 .3אעשה שימוש אך ורק בתוכנה מורשית ,כלומר בתוכנה שנרכשה כחוק ,או בתוכנה חופשית.
 .4הנני מצהיר/ה ומאשר/ת שלא אמסור את קודי השימוש (שם משתמש וסיסמה) לכל גורם אחר .ידוע לי
שאינני רשאי/ת להעביר את זכות השימוש במחשבי האוניברסיטה לצד ג' ללא נטילת הסכמה מראש ובכתב
מראש אגף המיחשוב.
 .5אין להפיץ מכתבי שרשרת בדואר אלקטרוני.
 .6במידה ואזדקק למשאבי מחשב לצרכים שאינם קשורים בעבודתי או בלימודי ,אפנה אליכם מראש לקבלת
אישורכם בכתב ואעביר לכם התחייבות כספית חתומה על ידי כפי שאדרש.
 .7הנני מצהיר/ה ומאשר/ת כי כל מידע חלקי או מלא על תוכניות מחשב ,נתונים ,קבצים וכו' אשר אינם
שייכים לי ו/או שלא הורשתי במפורש להשתמש בהם ,ואשר יגיע אלי תוך כדי השימוש במחשבי
האוניברסיטה ,מהווה מידע חסוי .הנני מתחייב/ת לא להעתיק ו/או להשתמש במידע כזה או בחלק ממנו
ו/או להעביר מידע כנ"ל לצד שלישי כלשהו ללא אישורכם המפורש ובכתב.
 .8ידוע לי כי פגיעה בנתונים ,תוכנה או חומרה של מערכות המחשב ,או בתפקודה של הרשת האוניברסיטאית,
דינה כדין פגיעה ברכוש האוניברסיטה ,והינה בניגוד להוראת חוק המחשבים תשנ"ה  .1995 -במקרה זה
תהא האוניברסיטה רשאית למנוע ממני את המשך השימוש בשירותי המיחשוב.
 .9במידה ויש ו/או יהיה ברשותי מאגר מידע (על כל מדיה שהיא) שבו נתונים אישיים של בני אדם ,אני מתחייב
לדווח לכם על כך ,ולנהוג בהתאם לנדרש בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א  1981 -ובהתאם להנחיותיכם.
 .10אני מתחייב לעשות שימוש במשאבי התקשוב רק לפי נהלי אבטחת המידע כפי שהם מפורסמים באתר אגף
מחשוב ומערכות מידע בcc.haifa.ac.il : Web-
 .11התחייבות זו מתייחסת לכל מחשב שהוא רכוש האוניברסיטה ו/או המחובר לרשת האוניברסיטה.
 .12ידוע לי כי אם אפר התחייבות כלשהי מהתחייבויותי על פי כתב זה אהיה אחראי/ת לכל נזק ישיר או עקיף
אשר ייגרם לאוניברסיטה ,ו/או לצד שלישי כלשהו ,כתוצאה מכך.
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