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POLITICA DE UTILIZARE
ISO NET SRL îşi rezervă dreptul de a suspenda accesul la propria
infrastructură şi servicii unui client, pentru următoarele:
1. Trimiterea de către client a mesajelor nesolicitate (SPAM), cu
intenţia de a hărţui, ameninţa, insulta, calomnia, sau de a deranja în
orice alt mod destinatarul, inclusiv prin atac la morală;
2. Trimiterea de către client a mesajelor tip “Trojan”, “Bomb” etc. şi
a mesajelor care au ca scop provocarea de daune destinatarului,
care au ataşate viruşi, etc.;
3. Distribuirea de materiale prin încălcarea drepturilor de
proprietate intelectuală sau a dreptului la intimitate sau a altor drepturi
personale ale unor terţe persoane;
4. Încălcarea sistemelor de securitate ale ISO NET SRL sau a unei
terţe părţi, acţiune efectuată de pe sistemele unui client
ISO NET
SRL;
5. Pătrunderea frauduloasă în sisteme informatice, baze de date
etc.;
6. Încercarea de a testa sistemul de vulnerabilitate a unui sistem
informatic care nu îi aparţine sau nu are un acord prealabil cu
proprietarul;
7. Interceptarea neautorizată a mesajelor care nu îi sunt adresate,
cât şi a traficului de date care nu îi este destinat;
8. Schimbarea adresei IP alocate de Furnizor sau a adresei MAC a
interfeţei de reţea;
9. Transmiterea de “IP FLOOD” în scopul încărcării calculatorului
şi/sau reţelei destinaţie, avînd drept consecinţă funcţionarea
necorespunzătoare a acestora şi orice altă metodă de încărcare a
sistemului informatic al destinatarului de tipul “denial of service”;
10. Subînchirierea infrastructurii ISO NET SRL sau folosirea
neautorizată a echipamentelor din reteaua acesteia.

11. Încercarea / comiterea de acte ce au ca scop provocarea de
daune fizice echipamentelor furnizorului.
La prima încălcare a prezentului articol clientului i se va suspenda
accesul la infrastructura ISO NET SRL şi va primi o notificare ulterioară,
în maxim 48 de ore, prin care va lua la cunoştinţa motivele suspendării.
La următoarea abatere serviciile se vor suspenda
temporar/permanent în funcţie de hotărârea furnizorului.
DEFINIŢII
Internet - Totalitatea resurselor electronice accesibile în reţeaua IP
internaţională
Adresă IP - Identificator unic pentru un calculator personal sau
pentru un echipament de comunicaşie într-o reţea TCP/IP
Adresă MAC
- Adresa fizică care identifică în mod unic un
echipament de comunicaţie într-o reţea, interfeţele de comunicaţie din
calculatoarele personale sau alte echipamente de comunicaţie
Flood - Atac informatic care se constituie din trimiterea voită de
pachete IP către o anumită destinaţie din reţeaua Internet care are ca
scop blocarea accesului respectivei destinaţii la reţeaua Internet
Spam - Trimiterea de mesaje nesolicitate prin poşta electronică
Virus - Program de calculator care infectează fişiere situate într-un
calculator personal
Troian - Program de calculator care deţine funcţii ascunse pentru
accesul din exterior
Denial of Service - Atac informatic care vizează blocarea anumitor
servicii oferite de calculatorul destinaţie
Site web - Publicaţie electronică localizată în reţeaua Internet care
are ca scop prezentarea de informaţii şi documente electronice

Din partea furnizorului: ________________________

Din partea beneficiarului:_______________________

Semnătura şi ştampila: _______________________

Semnătura şi ştampila:___________________________
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