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Terms of use for Internet connection at Chalmers Studentbostäder 

 
To be connected you must 
•  have a tenancy agreement or a subletting agreement approved by Stiftelsen Chalmers  
•  fulfill the Swedish University Network SUNET’s regulations for connection; in practice 
this means that you are a student at a University with a SUNET connection.  
• by signing this contract you confirm that you understand the significance of the 
regulations and commit to observe them.  
 
General  
Breach of the provisions stated below can lead to exclusion from Internet connection and 
serious transgressions may be reported to the police. Stiftelsen Chalmers Studenthem has 
the right to alter the regulations. You will be notified via the e-mail address provided in 
your application for Internet connection of any changes in the regulations. The regulations 
are available on Chalmers Studentbostader’s website 
http://www.chalmersstudentbostader.se/faq. The Network Group consists of those 
persons assigned by Chalmers Studentbostäder to operate the network.  
 

Personal Data 
You consent to the Network Group using the personal data provided in your application 
for Internet connection. This is a requirement to enable the Network Group to use your 
personal data in accordance with the Personal Data Act (SFS 1998:204).  
 
E-mail address 
You must always have a functioning e-mail address on which the Network Group can 
reach you with information relating to your Internet connection.  
 

Naming of computers 
Each computer has a name and an adress (IP). The name is included in the domain 
csbnet.se.  The name can be chosen freely but it may not take the form of an existing 
service such as ftp, web, news, kerberos, ssl, server).   
You are allowed to acquire other names under other domains.  
 

Connection 
The network connection may only be used for the connection of computers, IP telephones 
or switch/hubs, routers or game consoles. If you require an IP address for other types of 
equipment you must contact the Network Group.  
 
Traffic 
We reserve the right to implement traffic restrictions in the event that our external connect 
is excessively loaded.  
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Information services and publishing  
You may offer information services on the network in the form of web server or the like. 
You are personally responsible for ensuring that you follow Swedish legislation in relation 
to all the information you publish. Publishing material that contains political, racist or 
religious propaganda is prohibited. It is also forbidden to publish material that can be 
considered to be offensive, insulting or in any other manner unsuitable. Chalmers 
Studentbostäder reserves the right to determine whether material published is permitted 
 
Responsibility  
You are personally responsible for what you do via your connection. You are also 
responsible for what others do from your connection to the same extent as if you had used 
it yourself. You are not permitted, via your data equipment, to connect another individual 
to the network. You may not sell or in any other manner place network capacity or 
connection at another person’s disposal. Commercial use of the network connection is 
forbidden.  
 
Damage or loss of income 
No compensation will be paid in the event of operational disturbances or long connection 
time. Compensation will not be paid for damage to equipment connected to the network.  
 
Operation 
As part of the ongoing operation of the network, and to ensure that prevailing regulations 
are followed, Chalmers Studentbostäder reserves the right to monitor traffic on the 
network. Monitoring will be carried out in such a way that personal integrity of users will 
be infringed as little as possible.  
 
Exclusion 
If a breach of these regulations is suspected, Chalmers Studentbostäder has the right to 
disconnect Internet connection for a period of two weeks for further investigation. Within 
a period of two weeks the user in question will be informed of the nature of the 
disconnection and any possible extension of the disconnection period.   
Users may also be disconnected for shorter periods of time due to technical issues and 
upgrading of Chalmers Studentbostäder’s network equipment.  
 
SUNET’s regulations  
Chalmers Studentbostäder’s network is part of SUNET and therefore SUNET’s 
regulations for connection and use apply in conjunction with Chalmers Studentbostäder’s  
regulations. SUNET’s regulations are available at the following address: 
http://basun.sunet.se/html_docs/extregler.html. 
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Regler för Internetanslutning hos Chalmers Studentbostäder 

 

För att kunna bli inkopplad måste du   
•  inneha ett förstahandskontrakt eller ett andrahandskontrakt, godkänt av Stiftelsen 
Chalmers Studenthem.  
•  uppfylla Svenska Universitetsnätverket SUNETs regler för inkoppling, i praktiken 
innebär detta att du är studerande på en SUNET-ansluten högskola.  
•  med din underskrift, på avtalsblanketten intyga, att du tagit del av och förbinder dig att 
följa reglerna.   
 

Allmänt  
Brott mot nedanstående föreskrifter kan föranleda avstängning från internetuppkoppling 
och vid allvarliga överträdelser, polisanmälan. Stiftelsen Chalmers Studenthem har rätt att 
ändra i reglerna. Om ändringar görs kommer dessa meddelas via den e-postadress du 
uppgivit för din internetuppkoppling. Regler finns att hämta på Chalmers Studentbostäders 
hemsida på adressen http://www.chalmersstudentbostader.se/faq. Med Nätverksgruppen 
avses de personer som på Chalmers Studentbostäders uppdrag ansvarar för driften av 
nätverket.   
 

Personuppgifter  
Du samtycker till att Nätverksgruppen behandlar de personuppgifter du har angivit för 
internetuppkoppling. Det är ett krav för att dina personuppgifter skall behandlas i enlighet 
med personuppgiftslagen (SFS 1998:204).   
 

E-postadress  
Du måste alltid tillhandahålla en fungerande e-postadress där Nätverksgruppen kan nå dig 
rörande information om din internetuppkoppling.   
 

Ansvar  
Du är personligen ansvarig för det du gör via din uppkoppling. Du är också ansvarig för 
vad andra gör från din anslutning i samma utsträckning som om det var du själv som 
använde den.  Du får inte via din datorutrustning ansluta en annan persons utrustning till 
nätverket. Det är inte heller tillåtet att sälja eller på annat sätt upplåta nätkapacitet eller 
uppkoppling. Kommersiell användning av nätanslutningen är förbjuden.    
 

Inkoppling  
Datornätanslutningen får enbart användas för anslutning av dator, IP-telefon eller 
switch/hub, router eller spelkonsol. Om användaren önskar införskaffa en IP-adress till 
annan typ av utrustning skall Nätverksgruppen konsulteras. 
 

Trafikmängd 
Vi förbehåller oss rätten att införa trafikbegränsningar ifall vår externa uppkoppling blir för 
högt belastad. 
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Informationstjänster och publicering  
Det är tillåtet att erbjuda informationstjänster på nätverket, exempelvis i form av 
webbserver eller liknande. Du är personligen ansvarig för att all publicering av information 
på din dator följer svensk lagstiftning. Det är förbjudet att publicera material som 
innehåller politisk, rasistisk eller religiös propaganda. Det är inte heller tillåtet att publicera 
material som kan anses stötande, kränkande eller på annat sätt opassande. Chalmers 
Studentbostäder förbehåller sig rätten att avgöra huruvida material som publiceras tillåts.  
Det är tillåtet att driva en egen mailserver. Den måste dock vara inställd så att den endast 
kan skicka utgående e-post som kommer från din egen dator. Det är inte heller  
tillåtet att göra massutskick av skräppost (spam) från uppkopplingen.  
  
 
Namngivning av dator  
Varje dator har ett namn och en adress (IP). Detta namn ingår i domänen  
csbnet.se. Namnet på datorn är fritt att välja men får inte anta formen av någon  
tjänst som finns (exempelvis ftp, web, news, kerberos, ssl, server). Det är tillåtet att 
anskaffa andra namn under andra domäner som pekar på din dator.  
  
Skada eller inkomstbortfall  
Ersättning för eventuellt inkomstbortfall vid driftstörningar eller på grund av lång  
inkopplingstid utgår ej. Ersättning utgår inte heller för skada på utrustning som kopplats till  
nätverket.  
 
Drift  
Som en del av den löpande driften av nätverket, samt som kontroll av att gällande  
föreskrifter följs, förbehåller sig Chalmers Studentbostäder rätten att övervaka trafik på 
nätet. Övervakningen vidtas på ett sådant sätt att användarens personliga integritet i minsta 
möjliga mån kränks.  
  
Avstängning  
Vid misstanke om brott mot reglerna har Chalmers Studentbostäder rätt att stänga av 
internetuppkopplingen i två veckor för vidare utredning. Inom två veckor kommer vidare 
beslut om avstängningens natur och eventuell förlängning därav meddelas.  
Tekniska skäl och uppgraderingar av Chalmers Studentbostäders nätverksutrustning kan 
också utgöra grund att koppla ur användare under kortare tidsperioder.  
  
SUNETs regler  
Chalmers Studentbostäders nätverk är en del av SUNET. Därmed gäller även SUNETs 
regler för anslutning och användning utöver Chalmers Studentbostäders regelverk. 
SUNETs regler finns att hämta på följande adress: 
http://basun.sunet.se/html_docs/extregler.html. 
 


