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Podmienky používania servera Idea.Platon.SK

1. Pri používaní servera Idea.Platon.SK je potrebné dodržiavať všetky zásady slušného
a bezkonfliktného správania a princípov sieťovej etikety podľa príslušných RFC doku-
mentov a zákonov Slovenskej republiky.

2. Nadmerné alebo nesprávne spúštanie procesov, vyťažovanie procesorového času, operačnej
pamäte, diskového priestoru alebo sieťovej prevádzky je zakázané. Je vhodné sledovať
a dbať na záťaž servera tak, aby bola čo najnižšia vzhľadom na potrebu rýchlych reakcií
sieťových služieb pre našich priateľov, partnerov, zákazníkov či anonymných návštevníkov.

3. Akékoľvek bezpečnostné chyby, potenciálne riziká či miesta možného zneužitia a to jednak
celého systému ako i súčastí podliehajúcich správe jednotlivých používateľov, je nutné
bezodkladne nahlásiť administrátorom a príslušným zainteresovaným osobám.

4. Je možné prijímať a odosielať e-mailové správy v rozsahu najviac do N x 1000 správ denne.
Rozposielanie e-mailových správ s nadmernou veľkosťou, nevyžiadanej pošty (tzv. spamu),
vírusov, či akákoľvek iná forma hromadného posielania je striktne zakázaná.

5. Prevádzkovanie vlastnej webstránky je povolené a vítané pokiaľ budú dodržané všetky
zásady bezpečného programovania internetových aplikácií a stránka nebude nadmerne vy-
ťažovať zdroje servera. Užívateľ je zodpovedný za základnú bezpečnosť svojich PHP alebo
CGI skriptov.

6. Publikovanie nadrozmerných súborov a materiálu spadajúceho do kategórie warez, porno,
cracks, video a audio vrátane MP3 je taktiež striktne zakázané. Zakázané je publikova-
nie rasistických alebo inak urážlivých materiálov, ktoré nevyhovujú zákonom Slovenskej
republiky.

7. Spustenie servera alebo démona počúvajúceho na vnútornom alebo vonkajšom sieťovom
rozhraní je možné len so súhlasom správcov.

8. Quota na využitie diskového priestoru zavedená nie je. Pri nadmernom využívaní diskového
priestoru alebo obmedzovaní ostatných užívateľov však bude okamžite zavedená.

9. Akékoľvek porušenie podmienok využívania servera Idea.Platon.SK bude "odmeňované"
obmedzením poskytovaných služieb, zablokovaním prístupu na server (na dobu určitú ale-
bo neurčitú) a/alebo zrušením konta. Výška trestu závisí na závažnosti priestupku a je
posudzovaná individuálne.

10. Každý používateľ servera Idea.Platon.SK sa zaväzuje dodržiavať podmienky prevádzky
a riadiť sa podľa nich.
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