

L’usuari convencional és una persona física major de 16 anys o menor acompanyat d’un
major d’edat que se’n faci responsable, que utilitza els recursos del Telecentre de forma
ocasional.



Per tal d’evitar desperfectes i no molestar a la resta d’usuaris, no es pot menjar, beure ni
fumar al Telecentre.



Cal fer un bon ús del material i les instal·lacions del Telecentre.



Si un usuari vol crear una carpeta per guardar informació, haurà d’informar abans al
responsable del Telecentre. La duració d’aquesta carpeta serà d’un dia, desprès serà
esborrada.



El Telecentre no es fa responsable de la seguretat de les dades que s’enregistrin al disc
dur.



No es poden instal·lar i jugar a jocs als ordinadors.



Per imprimir i escanejar fotos s’ha de demanar permís al responsable del Telecentre.



No es poden introduir disquets ni cd-roms sense permís del responsable del Telecentre.



Queda totalment prohibit la visualització de pàgines web de caràcter violent.



Queda totalment prohibit la visualització de pàgines web de caràcter pornogràfic.



Queda totalment prohibit xatejar.



La instal·lació de qualsevol software s’haurà de comunicar prèviament al responsable i
s’haurà de tenir la seva aprovació.



Per fer servir els altaveus, cal tenir endollats els auriculars, que us facilitarà el
responsable del Telecentre.



A cada ordinador només hi pot haver un usuari (excepte els menors acompanyats).



En el cas de que l’usuari hagi de realitzar alguna impressió, haurà d’abonar el cost
establert a la tarifa vigent. En el cas de còpies de CD-Roms i disquets, l’usuari haurà
d’aportar la totalitat del material necessari.



Durant el temps de connexió es guardarà el màxim de silenci possible per no molestar als
altres usuaris.



L’usuari ha de comunicar al responsable del Telecentre l’inici i fi de la sessió.



Per tal de facilitar l’accés a un màxim d’usuaris, el temps de connexió per persona i dia
podrà limitar-se a mitja hora segons la quantitat d’usuaris que vulguin accedir al servei.



L’incompliment de qualsevol d’aquestes normes farà que l’usuari en qüestió sigui
expulsat del Telecentre i se li prohibirà l’entrada i ús de les instal·lacions.
De conformitat amb allò que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades de
caràcter personal que ens faciliteu seran objecte de tractament i s'incorporaran a un fitxer de titularitat municipal, la finalitat del qual és gestionar la petició i mantenir
la comunicació i la informació necessàries per a proporcionar un servei de qualitat. Així mateix, us informem que les vostres dades no seran cedides a tercers, tret de
les entitats o autoritats públiques a les quals sigui necessari o obligatori cedir-les per poder gestionar la vostra sol·licitud, així com en qualsevol supòsit emparat per
la legislació vigent. Com a persona interessada, podeu exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició, enviant una sol·licitud per escrit,
acompanyada d'una fotocòpia del vostre document d'identitat, a l’AJUNTAMENT DE TORTOSA, plaça d'Espanya, 1. 43500 Tortosa.

