Załącznik nr 4
do Regulaminu Sieci Komputerowej UMCS
FORMULARZ REJESTRACJI KONTA DOMENOWEGO W SYSTEMIE HOSTINGOWYM ZEUS
(Nie dotyczy kont zakładanych wyłącznie w celu korzystania z poczty elektronicznej)
Formularz należy wypełniać komputerowo lub ręcznie z zachowaniem wymogów czytelności pisma.
1.
Nazwisko
*(Osoba zarządzająca i odpowiedzialna za konto)

Imiona

1

2

2.
Jednostka organizacyjna*

*(czytaj pkt. 1 wyciągu z regulaminu sieci komputerowej UMCS)
Status

 Konto osobiste

 Konto jednostki

Identyfikator konta to: login@subdomena.umcs.lublin.pl
Proponowany login*
*(max 8 znaków)
.umcs.lublin.pl

Subdomena
Hasło pierwotne*

*(Hasło musi składać się z co najmniej 8 znaków, w tym zawierać małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki
specjalne. Hasło po pierwszym zalogowaniu należy zmienić)
WYCIĄG Z REGULAMINU SIECI KOMPUTEROWEJ UMCS
1. Prawo ubiegania się o bezpłatne konto domenowe w domenie umcs.lublin.pl przysługuje jednostkom
administracyjnym i wydziałowym uczelni, jednostkom ogólnouczelnianym oraz nauczycielom
akademickim UMCS, ponadto prawo to przysługuje osobom, którym SOIU nadało (zgodnie z przyznanymi
SOIU przez władze uczelni pełnomocnictwami) takie uprawnienie na podstawie pisemnej zgody.
2. Proces przyznawania i odbierania kont oraz nadawania uprawnień użytkownikom w zakresie
wykorzystywania zasobów systemu realizuje administrator, za zgodą Władz lub uprawnionych jednostek
organizacyjnych UMCS. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania zaleceń administratora podczas
pracy w systemie.
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3. Użytkownik, który nie jest osobą fizyczną obowiązany jest wyznaczyć osobę odpowiedzialną za obsługę
konta w jego imieniu.
4. Administrator systemu dokonuje weryfikacji kont użytkowników 2 razy w ciągu roku. Konta domenowe
osób, które utraciły status pracownika oraz konta domenowe jednostek organizacyjnych, które utraciły
swoją podmiotowość są blokowane.
5. Konto domenowe musi być zabezpieczone hasłem, gwarantującym poufność danych użytkownika oraz
uniemożliwiającym korzystanie z systemu przez osoby nieuprawnione.
6. Jeśli właściciel zablokowanego konta domenowego w ciągu 60 dni od daty nałożenia blokady nie zwróci
się do zarządzającego systemem o odblokowanie dostępu, administrator ma prawo zlikwidować konto wraz
z przechowanymi na nim danymi.
7. Prawo wykorzystania konta domenowego należy wyłącznie do jego uprawnionego użytkownika.
Udostępnianie konta domenowego osobom trzecim traktowane jest jako poważne naruszenie zasad pracy
w sieci. Fakt nieuprawnionego wykorzystania konta przez osoby trzecie winien być natychmiast zgłoszony
administratorowi.
8. Jeśli uprawniony użytkownik zablokowanego konta domenowego w ciągu 60 dni od daty nałożenia blokady
nie zwróci się do zarządzającego systemem o odblokowanie dostępu, administrator ma prawo zlikwidować
konto wraz z przechowanymi na nim danymi.
9. Za wszelkie szkody wynikające z tytułu wykorzystywania konta domenowego niezgodnie
z przeznaczeniem odpowiada jego użytkownik na zasadach ogólnych oraz na zasadach przewidzianych
w niniejszym regulaminie oraz Regulaminie Ochrony Danych Osobowych.
10. Użytkownik konta domenowego zobowiązany jest przestrzegać regulaminu sieci komputerowej UMCS
oraz Regulamin Ochrony Danych Osobowych.
3.
Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem użytkownika sieci komputerowej UMCS.
Zobowiązuję się do przestrzegania go.
Podpis osoby zarządzającej kontem
(wymienionej w pkt. 1)
Przed złożeniem wypełnionego formularza należy uzyskać zgodę na założenie konta od kierownika
jednostki/opiekuna, której pieczęć znajduje się w pkt. 2. oraz uzyskać opinię Redakcji Serwisów
Internetowych w zakresie subdomeny.
Udzielam zgody na założenie konta
domenowego
Dodatkowe
potrzeby
z funkcjonalnością konta

związane

Opinia Redakcji Serwisów
Internetowych
Wypełniony formularz rejestracji konta należy złożyć w pokoju operatorów: Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4,
pokój 09B (niski parter) lub Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1, pokój 127A. Konto zostaje uaktywnione przy
odebraniu potwierdzenia rejestracji konta w pokoju operatorów, w tym samym dniu lub na kolejny dzień
roboczy po terminie złożenia formularza.
POTWIERDZENIE REJESTRACJI KONTA
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