 info@mutxamel.org
 965956960  965955699
MUTXAMEL (ALACANT)
03110
AVDA. CARLOS SOLER, 46
CIF P0309000H

Sol.licitud accés servici WIFI
solicitud acceso servicio WIFI
Dades de qui sol·licita / Datos del solicitante
Nom i cognoms
DNI

Nombre y apellidos

En representació de
DNI

En representación de

Carrer
Calle

Telèfon

Correu Electrònic

Teléfono

Correo electrónico

Localitat / Localidad

Província /

(1) Desitge que la resposta siga en

__ Valencià

Provincia

CP

__ Castellà

Deseo que la respuesta sea en

Expose que sóc usuari del Servici de (2)_________________ amb codi d’identificacio
_______________
/ Expone que soy usuario del Servicio de (2) _____________________ con código de identificación
___________________

Per això / Por lo cual
Demane les credencials d’accés (usuari i contrasenya) per accedir al servici WIFI, aceptant
les condicions general del servici.
Quede a l'espera de la recepció de dites credencials en el correu electrònic indicat.
/ Solicita las credenciales de acceso (usuario y contraseña) para acceder al servicio WIFI, aceptando las
condiciones generales del servicio.
Quedo a la espera de la recepción de dichas credenciales en el correo electrónico indicado.

Documents que s’adjunten / Documentos que se adjuntan
( ) Fotocòpia del DNI. / Fotocopia del DNI.
( ) Fotocòpia del document de identificació d’usuari del servici /
Fotocopia del documento de identificación de usuario del servicio

Mutxamel, ______ d ____________ de ______
Signatura persona sol·licitant
Firma del solicitante

SR. ALCALDE-PRESIDENT AJUNTAMENT DE MUTXAMEL
(1) Si no expresseu cap preferència la resposta serà en valencià
Si no expresa preferencia la respuesta será en valenciano

(2) Biblioteca, Conservatori de Musica, Cursos de formació, etc.

L'Ajuntament garantix l'ús confidencial d’estes dades. Tot això en els termes de la Llei Orgànica115/1999
5/1999 de regulació del
tractament automatitzat de dades de caràcter personal. Una vegada facilitades les dades anteriors, els interessats tindran
dret a accedir-hi, rectificar-les i cancel·lar-les presentant la sol·licitud corresponent a l'Ajuntament de Mutxamel.

CONDICIONS GENERALS DEL SERVICI
L'Ajuntament de Mutxamel oferix l'accés a Internet a través de la Wifi Municipal amb les condicions
d'ús que es descriuen a continuació:
L'usuari es compromet a realitzar un bon ús del servici Wifi, que mai podrà ser utilitzat per a activitats
il·lícites o que puguen ser contràries a l'orde públic, la defensa nacional o la salut pública.
L'accés a la xarxa Wifi es realitzarà davall l'única i exclusiva responsabilitat de l'usuari.
L'Ajuntament de Mutxamel, no garantix ni es responsabilitza dels danys i perjuís de tota naturalesa
que es deguen a les circumstàncies següents:
Falta de continuïtat o funcionament incorrecte de la xarxa Wifi en moments puntuals.
L'existència de virus o programes en l'ordinador de l'usuari o per la presència de virus en el servici
prestat a través de la xarxa Wifi.
Coneixement que puguen tindre tercers no autoritzats, condicions, característiques i circumstàncies
d'accés i ús que els usuaris fan del servici Wifi.
L'Ajuntament de Mutxamel, no es fa responsable en cap cas de la informació que els usuaris pogueren
recuperar, accedir o enviar a través dels seus ordinadors portàtils.
L'ús indegut d'este servici comportarà la suspensió de l'usuari, sense perjuí de les responsabilitats de
qualsevol tipus que pogueren derivar-se dels seus actes.
No es podrà utilitzar l'accés a Internet per a la descàrrega d'arxius o informació protegida per la
legislació de propietat intel·lectual.
No es podrà accedir a continguts de signe xenòfob o racista, ni els que puguen resultar ofensius,
discriminatoris o excloents.
No es podran realitzar activitats de caràcter il·legal o que vagen en contra de l'ordenament jurídic
vigent. No es podrà utilitzar este servici per a l'emissió de spam o publicitat no sol·licitada.
En funció de l'ús dels sistemes, així com la problemàtica que presenten, l'Ajuntament de Mutxamel es
reserva l'opció de modificar les presents normes sense previ avís.
La baixa en el Servici indicat en (2), suposa la pèrdua de les credenciales d’accés.
He llegit i accepte tots els termes.
CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO
El Ayuntamiento de Mutxamel ofrece el acceso a Internet a través de la Wifi Municipal con las condiciones de uso
que se describen a continuación:
El usuario se compromete a realizar un buen uso del servicio Wifi, que nunca podrá ser utilizado para actividades
ilícitas o que puedan ser contrarias al orden público, la defensa nacional o la salud pública.
El acceso a la red Wifi se realizará bajo la única y exclusiva responsabilidad del usuario.
El Ayuntamiento de Mutxamel, no garantiza ni se responsabiliza de los daños y perjuicios de toda naturaleza que
se deban a las siguientes circunstancias:
Falta de continuidad o funcionamiento incorrecto de la red Wifi en momentos puntuales.
La existencia de virus o programas en el ordenador del usuario o por la presencia de virus en el servicio prestado
a través de la red Wifi.
Conocimiento que puedan tener terceros no autorizados, condiciones, características y circunstancias de acceso
y uso que los usuarios hacen del servicio Wifi.
El Ayuntamiento de Mutxamel, no se hace responsable en ningún caso de la información que los usuarios
pudieran recuperar, acceder o enviar a través de sus ordenadores portátiles.
El uso indebido de este servicio conllevará la suspensión del usuario, sin perjuicio de las responsabilidades de
cualquier tipo que pudieran derivarse de sus actos.
No se podrá utilizar el acceso a Internet para la descarga de archivos o información protegida por la legislación
de propiedad intelectual.
No se podrá acceder a contenidos de signo xenófobo o racista, ni los que puedan resultar ofensivos,
discriminatorios o excluyentes.
No se podrán realizar actividades de carácter ilegal o que vayan en contra del ordenamiento jurídico vigente.
No se podrá utilizar este servicio para la emisión de spam o publicidad no solicitada.
En función del uso de los sistemas, así como la problemática que presenten, el Ayuntamiento de Mutxamel se
reserva la opción de modificar las presentes normas sin previo aviso.
La baja en el Servicio indicado en (2), supone la pérdida de las credenciales de acceso.
He leído y acepto todos los términos.

