Τμήμα Διαχείρισης Δικτύων / Υπηρεσία Φιλοξενίας Ιστότοπων

Αίτηση για την Υπηρεσία Φιλοξενίας Ιστότοπων
ΣΧΟΛΗ / ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΜΗΜΑ:
ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ URL: www.(...............................................).asfa.gr
ONΟΜΑΤΕΠΩΝΥMO ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Email:
I∆ΙΟΤΗΤΑ :
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙ∆ΑΣ:

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ:
ONΟΜΑΤΕΠΩΝΥMO ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ :
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Email:
Χρήση Mail Server:
Χρήση php/mySQL:
Χρήση FTP:
Εάν ΝΑΙ:
ftp username:
Χρήση Streaming Services:
Αποκλειστική χρήση Server:
Εάν ΝΑΙ:
Λειτουργικό Σύστημα:
Διαχείριση Server μέσω:

NAI
NAI
NAI

OXI
OXI
OXI
Passwd:

ΝΑΙ
NAI

SSH

Teamviewer

ΟΧΙ
OXI

Grnet Vima login

Προγράμματα/εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν:

Άλλες πληροφορίες για τον Ιστότοπο:

Ημ/νία έγκρισης από Σύγκλητο:
Συνοδευτικά έγγραφα: Απαιτείται υπογεγραμμένο αντίγραφο του αποσπάσματος
του πρακτικού της Συγκλήτου

Τμήμα Διαχείρισης Δικτύων
Ανώτατη σχολή καλών τεχνών
Πειραιώς 256, ΤΚ : 18233, Ρέντης
Τηλ :210 48 01 200&202, Φαξ :210 48 33 828, email : noc@asfa.gr

Τμήμα Διαχείρισης Δικτύων / Υπηρεσία Φιλοξενίας Ιστότοπων

H υπάρχουσα πολιτική ασφαλείας του Τ.Δ.Δ. για θέματα φιλοξενίας ιστοσελίδων ορίζει
ότι από την στιγμή που διαπιστωθεί από το Τ.Δ.Δ. ότι σε κάποια από τις ιστοσελίδες που
φιλοξενεί στους εξυπηρετητές του, χρησιμοποιείται λογισμικό με καταγεγραμμένα
προβλήματα ασφαλείας, τότε:
1. ενημερώνει με email τον αρμόδιο διαχειριστή της ιστοσελίδας και
2. εφόσον εντός 2 ημερών (όχι απαραίτητα εργάσιμων) διαπιστώσει ότι το πρόβλημα
ασφαλείας δεν έχει επιλυθεί (πχ απενεργοποιώντας το προβληματικό λογισμικό ή
αναβαθμίζοντας το), δύναται να προχωρεί στην απενεργοποίηση της ιστοσελίδας,
για λόγους ασφαλείας των ιδίων των εξυπηρετητών του Τ.Δ.Δ. αλλά κυρίως για την
ασφάλεια των υπόλοιπων ιστοσελίδων που φιλοξενούν.
Στις φιλοξενούμενες ιστοσελίδες δεν επιτρέπεται η δημοσίευση:




Υλικού που θίγει/συκοφαντεί/δυσφημίζει την υπόληψη τρίτων προσώπων.
Υλικού το οποίο αποτελεί κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας.
Υλικού που δεν συνάδει προς την Ακαδημαϊκή φυσιογνωμία της υπηρεσίας, (σε
αυτήν την κατηγορία ανήκει οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα και προβολή
εμπορικών προϊόντων, υπηρεσιών και εταιρειών, προβολή ακατάλληλου υλικού
κλπ.).

Ο Διαχειριστής της κάθε Ιστοσελίδας υποχρεούται επίσης:



να επιμελείται τη λήψη και διατήρηση αντιγράφων ασφαλείας του ιστοτόπου
του,
να παρακολουθεί τα θέματα ασφάλειας και να διορθώνει τα σχετικά προβλήματα
που συνδέονται με τις εφαρμογές που έχει εγκαταστήσει εκείνος και διατηρεί
στον φιλοξενούμενο ιστότοπο.

Το περιεχόμενο και η ανανέωση των φιλοξενούμενων ιστοσελίδων είναι στην
αποκλειστική ευθύνη του Διαχειριστή του Ιστότοπου που έχει οριστεί στην
παρούσα αίτηση.

Ο Διαχειριστής της κάθε Ιστοσελίδας υποχρεούται να τηρεί την υφιστάμενη νομοθεσία
και ειδικότερα τους νόμους προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και πνευματικής
ιδιοκτησίας σε κάθε περίπτωση.
Η δημοσίευση και διάθεση υλικού που παραβιάζει τους νόμους αυτούς απαγορεύεται
ρητά.
Οι ευθύνες της παράνομης αυτή χρήσης βαρύνουν τον κάτοχο του λογαριασμού και σε
καμία περίπτωση το Τμήμα Διαχείρισης Δικτύων ή την ΑΣΚΤ.
Σε περιπτώσεις παράβασης των κανόνων χρήσης, το Τ.Δ.Δ διατηρεί το δικαίωμα
απενεργοποίησης της ιστοσελίδας.
Ημερομηνία: ………/………/202……
Ο/Η αιτ………………………

(Υπογραφή)
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