
Izpolnjen in podpisan obrazec oddajte v tajništvu šole ali skeniranega  
pošljite na e-naslov midhat.mulaosmanovic@guest.arnes.si

 
 

Dostop do omrežja ARNES 
Prijavnica za dijake in študente

Ime in priimek dij./štud.:

Naslov in poštna številka:

EMŠO:

Oddelek:

S podpisom se  strinjam  s  pravili  uporabe  omrežja  ARNES,  katerega  del  je  tudi  IC  Piramida  Maribor.

Podpis staršev ali skrbnikov (za mladolet.):              Podpis dij./štud.: 
  
_________________________                  __________________________

Datum:

E-naslov:

Dostop do omrežja ARNES se dodeljuje dijakom in študentom izključno za uporabo v izobraževalne namene. 
Arnes si pridržuje pravico do ustreznih ukrepov na omrežju ARNES, če presodi, da uporabnik nedopustno 
uporablja omrežje. Med ukrepe spada onemogočanje dostopa oz. odvzem pravice dostopa do omrežja ARNES. Za 
nedopustno uporabo omrežja ARNES se šteje vsako ravnanje v obliki storitve ali opustitve, zaradi katerega Arnesu 
ali komu tretjemu nastane ali bi lahko nastala škoda ali pa, v kolikor uporablja omrežje ARNES v nasprotju z 
nameni, zaradi katerih je bilo omrežje vzpostavljeno. 
Za nedopustno uporabo omrežja ARNES se šteje zlasti: 
•     omogočanje dostopa do omrežja tretjim osebam (to vključuje posojanje dodeljenega uporabniškega imena 
komurkoli), 
•     poskus pridobitve in uporabe dostopa, ki je bil dodeljen drugemu uporabniku, 
•     namerno motenje in onemogočanje dela drugih uporabnikov omrežja, 
•     uporaba dostopa do omrežja za pridobitniške dejavnosti, 
•     oglaševanje po elektronski pošti in pošiljanje verižnih pisem, 
•     uničevanje in spreminjanje podatkov, ki so v lasti drugih uporabnikov, 
•     kršenje tajnosti ali objava podatkov, ki so v lasti drugih uporabnikov, 
•     objava in pošiljanje podatkov, ki kršijo avtorske pravice, 
•     ustvarjanje, pošiljanje ali objavljanje podatkov z žaljivo ali pornografsko vsebino, 
•     posredovanje lažnih ali zavajajočih osebnih podatkov servisom na omrežju, 
•     uporaba servisov, ki niso namenjeni javni uporabi, 
•     uporaba programov ali postopkov, katerih namen ali posledica je krnenje integritete in stabilnega delovanja  
računalnika, računalniškega sistema ali omrežja. 
IC Piramida Maribor bo varoval zgoraj navedene osebne podatke in se obvezuje, da bo deloval v skladu z vso 
predmetno zakonodajo o varovanju osebnih podatkov, ki velja v Republiki Sloveniji. 
Podpisani dijak/študent se strinjam, da bom omrežje ARNES uporabljal v skladu z zgoraj navedenimi pravili. V 
primeru kršitve pravil se omeji ali odvzame pravice dostop do omrežja ARNES.

Oblak365: https://o365.arnes.si/                                                   Office365: https://portal.office.com 

http://www.arnes.si/pomoc-uporabnikom/pravila-uporabe-omrezja-arnes.html
https://o365.arnes.si/
https://portal.office.com
https://portal.office.com
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