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Twitterpolicy för Institutionen för ekonomisk och industriell
utveckling (IEI) vid Linköpings universitet (LiU)
Denna policy härleds till beslut Användning av sociala medier vid Linköpings
universitet (Dnr LiU-2012-01606).
1. Linköpings universitet ansvarar genom Institutionen för ekonomisk och
industriell utveckling (IEI) för den löpande driften av följande Twitterkonto:
https://twitter.com/liu_iei
2. Syftet med universitetets användande av mediet är att öka kunskapen om
verksamheten vid institutionen. Genom att berätta för våra målgrupper och
intressenter om aktuella händelser i verksamheten får vi en större transparens och
förbättrade kommunikationsprocesser. Twitter är dessutom en utmärkt kanal för
att leda trafik till vår externa webb.
3. Linköpings universitet omfattas av offentlighetsprincipen. Meddelanden som
kommer till universitetet genom detta medium och meddelanden som universitetet
skickar kan därför bli en allmän handling. Att det blir en allmän handling innebär
som huvudregel att materialet blir tillgängligt för andra att ta del av.
4. Om du lämnar meddelanden kommer de att bli tillgängliga (genom Internet och
fritt tillgängliga att titta på för alla som vill).
5. Ärendehantering genom detta medium är inte lämpligt, kontakta oss därför
istället gärna via komm@iei.liu.se om det gäller sådana frågor.
6. Den som skriver/skickar in material har ett personligt ansvar för innehållet.
7. Om du lämnar personuppgifter om dig själv på ett sätt som gör att de blir
tillgängliga för annan än universitetet anses du ha lämnat ditt samtycke till att
uppgifterna finnas tillgängliga i mediet.
8. Kränkande uppgifter, annans personuppgifter eller sekretesskyddade uppgifter
får inte förekomma.
9. Lagstridigt material får inte förekomma, det omfattar exempelvis uppvigling, hets
mot folkgrupp, barnpornografibrott, olaga våldsskildring och upphovsrättsintrång.
10. Användare ombedes rapportera innehåll som strider mot denna policy till
komm@iei.liu.se genom att skicka en skärmdump på aktuellt innehåll.
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11. Material och meddelanden som inte följer denna policy kommer att flyttas utan
att särskilt meddelande om detta lämnas.
12. Universitetet förbehåller sig rätten att hindra person eller IP-nummer från
användande av detta medium vid upprepade överträdelser av denna policy.
Person som blockeras från denna tjänst hänvisas då att använda ett annat
kommunikationssätt för kontakter med universitetet, exempelvis via telefon eller
post.
13. Om vi använder cookies är vi skyldiga att informera om att vi gör det, varför och
hur de kan förhindras.
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