Biblioteca Pública de Maó i Arxiu Històric

NORMATIVA EN L'ÚS D'INTERNET A LA BIBLIOTECA

1. La Biblioteca Pública de Maó posa a disposició de l'usuari connexió gratuïta a Internet.
2. Si els ordinadors estan ocupats, cal fer-ne reserva prèvia (60' minuts adults, 45' infantil).
3. L'usuari es compromet a utilitzar el servei públic d’accés a Internet d’acord amb la
legislació vigent, les condicions i els requisits de l’avís legal i les normes de la biblioteca.
4. El personal de la Biblioteca es reserva el dret a finalitzar la sessió de connexió d’Internet si
es detecta un incompliment d’algun punt d'aquesta normativa. I pot demanar a l'usuari la
identificació del seu DNI.
5. L'usuari no pot accedir a continguts que vulnerin els drets de les persones o siguin ofensives
a la dignitat humana com la violència, la xenofòbia, la pornografia i el tràfic de drogues o
armes. La Biblioteca no es fa responsable de les consultes de l'usuari i podrà interrompre la
connexió si es vulneren aquests principis de civisme i dignitat.
6. L’usuari ha de respectar qualsevol normativa relacionada amb els drets d'autor i per tant no
es poden descarregar continguts protegits per la propietat intel·lectual. La biblioteca no es fa
responsable de l’ús que en facin.
7. En cas de consulta de material sonor, l'usuari haurà de fer ús d'auriculars. La biblioteca en té
a la seva disposició.
8. L'usuari no pot descarregar ni instal·lar programari als ordinadors de la biblioteca, ni fer
qualsevol acció que suposi modificacions en la seva configuració, ni activitats que puguin
causar la congestió o l’alteració de xarxes i sistemes.
9. Un cop l’usuari hagi acabat la sessió, no es permet que quedi emmagatzemat cap arxiu als
ordinadors. Per qüestions de seguretat s’eliminen els arxius un cop hagi acabat la sessió.
10. La biblioteca ofereix ajuda per connectar dispositius personals a la xarxa wifi, però el
personal de la biblioteca no ofereix assistència tècnica.
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