Etický kodex a zásady zachování soukromí
Nejdříve chci upozornit , že porušení těchto zásad může mít za následek
okamžité odpojení od sítě a případné vyloučení ze sdružení. Tento dokument je
pro každého člena závazný.
čl. 1. – Základní pravidla chování v síti
1. Každý člen i domácnost může používat síť podle svého nejlepšího vědomí a svědomí,
užíváním sítě však nesmí být dotčeno právo ostatních členů na užívání sítě v minimálně
stejném rozsahu.
2. Nikdo nesmí při práci v síti porušovat soukromí ostatních uživatelů.
3. Nikdo nesmí svými zařízeními ohrožovat nebo omezovat ostatní účastníky nebo řádný chod
sítě.
čl.2. - Datové limity
1. Každý člen se při využívání naší sítě a internetu chová tak, jak by si přál aby se k němu
chovali ostatní. Především v době špiček zbytečně nestahuje objemné soubory a data.
2. Limity pro jednotlivé členy nastavuje technik na routerech a to v přímé návaznosti na
chování člena.
3. Limity jsou rozděleny do dvou pásem. Jsou to špička: 16:00 hod.– 22:00 hod. Mimo špičku
5:00hod – 16:00hod a 22:00 hod – 1:00hod
4. Od 1:00 hodin do 5:00 hodin nejsou uplatňovány limity vůbec. / pokud nepřijde opakovaná
stížnost na neetické chování/ Tato doba je vhodná pro stahování velkých objemů dat.
čl. 3. – Diskusní servery a veřejné diskusní prostory
Všichni účastníci diskusí v pelase.net jsou povinni dodržovat obecné zásady slušného chování.
čl. 4. – Webhosting, blog
Obsah publikovaný na doménách pelase.net nebo na jejich subdoménách nesmí být v rozporu se
zákony ČR. Není dovoleno publikovat stránky s obsahem podporujícím pošlapávání práv a svobod
občanů.
čl. 5. – Zabezpečení proti virům
1. Každý, kdo je připojen k síti pelase.net, je povinen co možná nejlépe zabezpečit svá zařízení
proti virům (pravidelně aktualizovaným antivirovým programem, firewallem apod.).
2. Po zjištění virové nákazy je člen povinen všemi prostředky zamezit její další šíření. Pokud to
sám nedokáže , je povinen odpojit napadený počítač od sítě pelase.net a zajistit odvirování
než jej opět připojí.
3. Jako prostředek informování o případném zavirování je považováno také zaslání informací
technikem a nebo automaticky prostředky sítě .

čl. 6. - Zásady zachování soukromí
Jsme občanské sdružení jehož jedním z cílů je vzájemná komunikace členů prostřednictvím
počítačové sítě. Proto nikterak tuto komunikaci zájemcům neblokujeme. Proto jev naší síti možné
hrát hry nebo třeba využívat vzdálenou správu na počítači a to bez použití veřejných IP. Je tedy
potřeba dodržovat určitá pravidla.
1. Mít alespoň ústní souhlas majitele PC ke kterému se chceme připojit například jako k
serveru pro hraní her.
2. Pokud máte povolení k přístupu na cizí počítač, využívejte jen to. co majitel dovolil
( například nahlížení na fotografie jen do míst, která jsou určena k veřejnému přístupu)
3. Informace zjištěné na cizím počítači dále nezveřejňovat a nesdělovat žádné zjištěné
skutečnosti třetím osobám ani rodinným příslušníkům.
4. Nezneužívat zjištěné informace osobního charakteru ,které získáte prostřednictvím sítě , při
školeních či jednáních.
5. Neumožnit připojení k cizím počítačů třetím osobám .
6. Chovat se tak , aby nebyla narušena funkce a chod cizího PC a komunikace v síti.
7. V případě zachycení komunikace v síti nezveřejňovat její obsah a nedělat její záznam.
8. Chovat se slušně a eticky i když budete testovat některé postupy a programy z oblasti
hackingu.
9.
Jsem si vědom že porušení těchto zásad má za následek minimálně odpojení od sítě a v horším
případě vyloučení ze sdružení.

