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Flexibilitet och effektivitet med hjälp av molntjänster! 

Som Arcada-användare förbinder du dig att använda Arcadas molntjänster i enlighet med denna 

policy. 

Introduktion 

Arcada erbjuder sina användare olika molnbaserade tjänster, såsom itslearning, Adobe Connect, 

Office365 och Google for Education (enligt läget augusti 2014). De data som molntjänster hanterar 

lagras inte i Arcadas datorer, utan på olika serverdatorer som kan befinna sig var som helst, även 

utanför Finland. Av den anledningen innebär användningen av molntjänster vissa risker gällande 

informationssäkerhet, avtalsbrott och lagbrott. Detta i sin tur medför att det är allt viktigare att du 

som användare tar ditt ansvar för en korrekt användning av tjänsterna. 

Denna allmänna policy och de specifika policydokumenten stöder och handleder alla användare i 

lagenlig, respektfull och hållbar användning av tjänsterna på ett sätt som iakttar lagstiftning (om bl.a. 

integritetsskydd, upphovsrätt), god vetenskaplig praxis och Arcadas informationssäkerhetspolicy. Du 

som användare bär alltid det slutliga ansvaret för att använda tjänsterna.  

Din identitet och ditt användarkonto 

Du använder Arcadas molntjänster med din Arcada-identitet genom att logga in med ditt Arcada-

namn och lösenord.  

Arcadas molntjänster är en del av Arcadas IT-infrastruktur. Du har tillgång till dem så länge du arbetar 

eller studerar vid Arcada.  

Material du hanterar (sparar, delar, publicerar) på Arcadas molntjänster hanterar du i egenskap av 

Arcada-användare, inte som privatperson. Som Arcada-användare hanterar du endast sådant 

material som är förenligt med denna policy. Du kan även ha ett privat konto på någon molntjänst, 

som du i så fall bör koppla till en annan än din Arcada-e-post. 

Praktiska anvisningar om hur du iakttar denna policy hittar du i stödmaterialet på adressen 

http://ikt.arcada.fi. 

Du använder tjänsterna som en representant för Arcada!  

Material och rättigheter 

Vi rekommenderar att du använder Arcadas molntjänster endast för hantering av sådant material 

som hänför sig till undervisning, forskning och studier vid Arcada. Grundregeln är att du kan 

använda molntjänsten om det material du hanterar är sådant att ingen skulle ta skada av att 

informationen avsiktligt eller av misstag publiceras offentligt.  

På Arcadas molntjänster skall du aldrig hantera:  

 Konfidentiellt material, såsom personuppgifter, affärshemligheter, information gällande 

uppfinningar och forskningsresultat och information gällande betalningsförmedling 

 Upphovsrättsligt skyddat material som du inte har nyttjanderätt till 

 Material som begränsas av lagstiftning eller avtal 
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Då du sparar och publicerar material på Arcadas molntjänster bär du ansvaret för att materialet inte 

kränker andra personers eller organisationers rättigheter, och du svarar också för alla eventuella 

följder av kränkning av andras rättigheter. Detta gäller såväl material som publiceras internt inom 

Arcada, som externt utanför Arcada. 

Du förbinder dig till korrekt användning av material som du fått tillgång till som Arcada-användare. 

Det innebär bl.a. att du inte sprider material och länkar som du fått tillgång till via slutna system 

såsom itslearning eller Arcadas referensdatabaser. 

Informationssäkerhet  

Då du använder molntjänster på en publik dator (på bibliotek, Internet-café etc.), bör du vara 

speciellt försiktig så att inte obehöriga får tillgång till de data du hanterar i molntjänsterna. Använd 

helst sk. privat (incognito) surfing och var noga med att logga ut då du avslutar. Du bör även stänga 

webbläsaren och tömma webbläsarens cache. 

 

http://ikt.arcada.fi/arcadas-ikt-korkort-studiematerial/1-introduktion-till-datoranvandning/1-4-internet-och-www/integritetsskydd-vid-anvandning-av-webblasare

