Tekniske vilkår – Internet
1. Anvendelse af netværket
1.1 Det fysiske arbejde ved ændring/udvidelse af den bestående datainstallation hos en bruger må kun udføres af
firmaer udpeget og bestilt af den pågældende ejerforening/boligforening/andelsforening eller af ejendommens ejer.
1.2 Ved tilslutning af trådløst udstyr til Parknets netværk skal anvendes stærkest mulig kryptering.
1.3 Parknet er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i netværk og ydelser, når hensyn til driften eller krav fra
myndigheder kræver det.
1.4 Offentlige og faste IP adresser kan købes som ekstra ydelse. Parknet er berettiget til at ændre disse adresser, hvis
leverandørforhold eller lignende tilsiger dette.
1.5 Der må ikke ske sammenkobling af Parknets netværk med andre netværk.
1.6 Parknet prioriterer netværkstrafikken, såfremt der opstår behov herfor.
1.7 Brugeren er ved sin brug af netværket selv ansvarlig for at overholde den til enhver tid gældende (dansk og
udenlandsk) lovgivning på området. Parknet har intet ansvar for brugernes handlinger eller aktiviteter på internettet eller
på IT-Laugets netværk. IT-Laugets netværk og servere må ikke benyttes til at hente eller distribuere ulovligt materiale
eller krænke ophavsrettigheder.
1.8 Den samlede mailboks må ikke overskrides den anviste størrelse. Mailboksens størrelse fremgår af prisbladet.
1.9 Mailboksens størrelse kan ændres af Parknet med tre måneders varsel.
1.9 Mailadresser tildelt af Parknet kan ikke følge brugeren ved ophør af abonnement.
1.10 Parknet kan i tilfælde af spamming, hacking, spoofing, spredning af virus, portscanning, phishing mv. samt
overtrædelse af gældende lovgivning eller forsøg herpå, lukke for enkelte brugeres adgang til én eller flere tjenester
uden varsel.
2. Ansvar og drift
2.1 Parknet kan scanne e-mails for spam og virus samt fjerne disse.
2.2 Parknet påtager sig intet ansvar for data liggende på Parknets servere eller uvedkommendes adgang til brugers data
og systemer.
3. Udlevering af oplysninger / tavshedspligt
3.1 Det er ikke tilladt at offentliggøre eller videregive brugeres e-mailadresser, med mindre den pågældende bruger har
givet tilladelse hertil. Dog kan Parknet oprette en e-mail adresseliste på intranettet, hvor brugeren selv skal frabede sig
at blive optaget. Den primære e-mailadresse kan dog ikke kræves slettet fra IT-Laugets abonnentregister eller
debitorsystem.
3.2 Det er kun Parknet, der er bemyndiget til at rundsende e-mails til alle i foreningen. Der kan oprettes forskellige
mailinglister, hvor de enkelte brugere selv kan tilmelde sig.

4. Ikrafttrædelse
Disse vilkår træder i kraft den 1. juli 2010.
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