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De Protestantse Theologische Universiteit (PThU) stelt computers en het door de VU
beheerde netwerk ter beschikking aan onder andere studenten en werknemers om
toegang te krijgen tot onder meer e-mail en internet. Uitgangspunt hierbij is dat de
gebruikers van het netwerk hiermee op een verantwoorde en adequate manier omgaan.
Leden van de universitaire gemeenschap behoren zich te onthouden van gedragingen die
inbreuk maken op het normale functioneren van de universiteit, opzettelijk schade
toebrengen aan de werkzaamheden aan de universiteit of in strijd zijn met de gangbare
opvattingen van fatsoen en behoorlijk gedrag in het onderlinge verkeer, een en ander mede
gezien in het licht van de doelstelling van de PThU. Deze gedragscode is ook op te vatten
als een verbijzondering van artikel 1.8 lid 2 en 3 CAO.
Deze gedragscode is opgesteld om de gebruikers van de via de VU door de PThU beschikbaar
gestelde computers en van het netwerk bekend te maken met hetgeen de PThU verantwoord
en adequaat acht ten aanzien van gebruik ervan. Hierbij moet in ieder geval worden gedacht
aan beperkt privégebruik, het voorkomen van overbelasting van het netwerk, zich onthouden
van computer- en netwerkgebruik dat godslasterlijk, pornografisch, intimiderend of
anderszins discriminerend is.
De gebruikers van het netwerk dienen zich aan deze gedragscode te houden. Ook beoogt
deze gedragscode tegen te gaan dat de gebruikers hinder ondervinden van ongewenst
gebruik van het netwerk. De PThU streeft naar een goede balans tussen gericht onderzoek
naar onverantwoord gebruik en de privacybescherming van de gebruikers.
Deze gedragscode stelt regels ten aanzien van computer- en netwerkgebruik, en geeft
voorschriften over de wijze waarop toezicht op en onderzoek naar de naleving ervan
plaatsvinden.
Algemeen toezicht heeft ten doel systeem- en netwerkbeveiliging.
Gericht onderzoek naar persoonsgegevens van de gebruiker in het kader van deze
code heeft als hoofddoelen:
•
•
•

tegengaan van oneigenlijk en bovenmatig gebruik van e-mail en internet,
datanetwerk en opslagcapaciteit;
naleving afspraken over verboden gebruik;
beveiligen bedrijfssystemen en -netwerk.
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