Säkerhetspolicy för publikt nät i VGR
Genom att ta tjänsten i anspråk samtycker du till att följa denna policy
Västra Götalandsregionens (VGR) användningspolicy för ”Publikt nät” har tagits fram för att ge
medborgare och besökare tillgång till internet via trådlöst nätverk i regionens lokaler. Samtidigt finns ett
starkt behov av att skydda VGR:s verksamheter, den personliga integriteten men också att upprätthålla
god etik. Vid användning av VGR:s infrastruktur för ”Publikt nät” innebär detta att aktiviteter som kan
betraktas som olagliga eller oansvariga inte ska förekomma.

Du förväntas ha ett etiskt förhållningssätt som innebär att
du inte kränker eller sårar andra människor.
Din integritet:
Nätverket är inte skyddat för avlyssning vilket innebär att information som skickas kan vara synlig för
andra. Du måste själv bedöma om informationen du använder är tillräckligt skyddad (t.ex https eller
annan kryptering).
De enheter som kopplas till nätverket registreras och sparas i loggar. Detta görs för att fördela och tidsbegränsa åtkomsten till nätet till (2) tim men också för att kunna stänga av enheter som bryter mot policy.

Det publika nätverket får inte användas till:
Sändning, förmedling eller lagring av material i strid med tillämplig lag. Detta inkluderar men begränsar
sig inte till.
•
•
•

Olaga hot och förtal
Diskriminering
Hets mot folkgrupp

Sändning, förmedling eller lagring av material som skulle kunna strida mot VGR:s värdegrund och etiska
förhållningssätt. Detta inkluderar men begränsar sig inte till.
•
•
•
•

Befattning med pornografiskt material
Drogrelaterad verksamhet
Rasism
Extrema våldsskildringar

Eller att på annat sätt utnyttja VGR:s publika nätverk på olagligt/skadligt sätt, till exempel
•
•
•
•
•
•

Skickande av oönskade e-postmeddelanden, inklusive skickandet av "skräppost".
Obehörig användning, eller förfalskning, av information i elektroniska brevhuvuden.
Obehöriga försök av en användare till åtkomst av annans konto eller datorresurs.
Obehörig åtkomst, förändring, förstörelse eller försök därtill av information
Medvetet deltagande i aktivitet som orsakar avbrott i tjänst.
Användande av VGR:s tjänst för att störa annan användares utnyttjande av VGR:s nät.

Åtgärd vid brott mot policyn
VGR förbehåller sig rätten att stänga av uppkopplad enhet eller vidta åtgärder för att hindra fortsatt
åsidosättande av denna policy. Upptäcker VGR brottslig handling kommer denna att polisanmälas.
VGR förbehåller sig rätten att förändra policyn. Policyn träder i kraft när den publiceras på VGR:s hemsida.

Västra Götalandsregionens verksamhet är grundad på principer om öppenhet, personlig integritet och
respekt för individen. Det är också en fråga om förtroende mellan VGR och medborgaren att vi kan
upprätthålla effektiva och robusta verksamhetsprocesser. Medborgarna har rätt till insyn i regionens
verksamheter och ska vara trygga med att information som VGR hanterar får ett tillräckligt skydd.

