Användarvillkor för datoranvändning på Biblioteken i Malmö
Internet tillgängliggör information som vida överstiger våra fysiska samlingars begränsningar och är
därför en viktig källa för kunskap. Men Internet innehåller också information som inte är lämplig på
bibliotek.
Du är tvungen godkänna detta användarvillkor innan du får tillgång till Internet via bibliotekets
datorer eller via WiFi. Biblioteken i Malmö har full rätt att uppdatera detta användaravtal när så
behövs.

Avtal för användare av Internet:


Jag godkänner de villkor som stipuleras av detta dokument.



Jag kommer inte använda bibliotekets datorer eller Internet för att bryta mot svensk lag.



Jag förstår att jag bara får använda mina egna personliga uppgifter som bibliotekskort,
personnummer eller användarnamn för att logga in på bibliotekets datorer. Jag kommer
därför inte använda andra personers inloggningsuppgifter för att logga in på bibliotekets
datorer.



Jag förstår att bibliotekets datorer är en del av den offentliga miljön. Jag förstår därför att
det är förbjudet att besöka sidor med pornografiskt och/eller rasistiskt innehåll. Jag
kommer därför inte att skicka, ta emot eller se på sådant innehåll.



Jag är införstådd med att den här datorn kommer att stängas av när min tid är ute och att
all information kommer att raderas. Biblioteket tar inte ansvar för mina förlorade filer.



Jag är införstådd med att min användning av Internet inte övervakas av biblioteket och
därför kan biblioteket inte hållas ansvarig för det innehåll som jag möter på Internet.



Jag är införstådd med att jag blir avstängd från alla bibliotekets datorer om jag bryter mot
detta användarvillkor.

Bli säkrare på Internet!
Internet ger dig tillgång till en stor mängd information. Samtidigt kan du bli utsatt för kränkningar av
både person och identitet. Tänkt därför på att:


Vara försiktig med att ge ut personlig information.



Använd anti-virusprogram (gäller egna datorer)



Ge aldrig dina lösenord till utomstående



Spara dina filer regelbundet

Var källkritisk

