ecclesia.tab:

Brukeravtale
(versjon 2.01)

Dette er en avtale for tilgang til systemet ecclesia.tab for web. Ved å akseptere
avtalen, aksepterer man vilkårene, og erkjenner å være inneforstått med dem. Så
snart dette skjemaet er fullt utfylt, undertegnet, scannet og sendt på e-post til oss
på support@ecclesia.no, vil kontoen bli aktivert (evt per fax til 69 88 99 71).

Brukervilkårene:
1.

2.

3.
4.

Tilgangen til ecclesia.tab er personlig og kan ikke deles med andre, men det gis anledning til å gi
andre tilgang til ens konto ved særskilte akutte situasjoner som kortvarig sykdom eller reise. Se
serviceavtale for begrensninger i omfang. Kontoens eier står fullt og helt ansvarlig for bruk og
misbruk av kontoen uavhengig av om andre har disponert den. Ved mistanke om at kontoen eller
passordet er kompromittert, må leverandør kontaktes uten opphold.
Av sikkerhetsmessige grunner vil alle aktiviteter i systemet loggføres med historikk inntil 2 år.
Logghendelsene vil knyttes mot brukernavn. Tilgang til dette vil være begrenset som følger:
a. Leverandørens systemoperatører vil ha tilgang til komplette logger over aktivitet. Disse
benyttes for å avklare om systemet er blitt kompromittert, samt for å avklare datamessig
uavklarte situasjoner med lokalt systemansvarlige.
b. Lokalt systemansvarlige hos kunde vil til enhver tid kunne gis tilgang til å vite hvem som
har opprettet, sist endret evt fjernet en angitt enkeltpost.
c. Vanlige brukere vil ikke ha tilgang på denne informasjonen i det hele tatt, men kan få
svar vedrørende aktivitet på egen konto ved å henvende seg til leverandør.
d. Arbeidsgiver eller lokalt systemansvarlige vil ikke få tilgang til å lage sammendrag av
disse dataene med utgangspunkt i listeformat eller andre summariske former for den
enkelte. Dette hindrer overvåkning av arbeidstid og arbeidsmengde.
Brukerne plikter å holde seg orientert om systemets status og funksjon mhp oppgraderinger og
nye/endrede funksjoner. Dette gjøres tilgjengelig for brukeren etter innlogging på
https://www.ecclesia.no/
Kostnader ved opprettelse, endringer og vedlikehold av konto forhåndsfaktureres brukerens
fellesråd/kommune per kalenderår etter standard prisliste og satser, om ikke annet er avtalt.
Oppsigelsestid er tre påfølgende kalendermåneder etter at skriftlig varsel om oppsigelse er
mottatt.

Personlige data og underskrift: (Ved å signere skjemaet aksepteres brukervilkårene)
Kontotype:

Superbruker

Skrivebruker

Lesebruker

NB! Sett kun ett kryss for kontotype, og bruk blokkbokstaver under.

Org. navn:
Navn:
Føds.nr (11 siffer):
E-post:
Telefon:
Mobil:
Dato/Sted:
Brukers egen
signatur:
Dersom dette er en tilleggskonto i en nabokommune, oppgi fellesråd/kommune for din hovedkonto:

Hovedfellesråd:

Mini-lesebruker

