
Instrucció núm. 6/2012, de 18 de juliol de 2012, de la secretària general i
del comissionat del rector per a la Societat de la Informació per la qual es
fixen els criteris per a l'assignació d'adreces de correu electrònic de
comptes no personals a col- lectius de la UAB.

L'article 22 del text refós de les Normatives vigents en l'àmbit de les tecnologies de
la Informació i de la Comunicació (TIC) de la UAB, aprovat per Acord del Consell de
Govern de 13 de juliol de 2011 i modificat per Acord de Consell de Govern de 25
d'abril de 2012, estableix com a una de les eines de que disposen els col·lectius de
la UAB per a la comunicació electrònica, l'assignació d'adreces de correu electrònic
de comptes no personals amb uns criteris predefinits d'assignació de noms i domini.

Fins ara l'assignació d'aquestes adreces ha estat ordenada a través de les Directrius
de Secretaria General sobre adreces de correu que només contenen uns patrons
predeterminats per a assignar l'àlies de correu per a estructures bàsiques,
estructures de recerca, estructures administratives, o d'altres vinculades a
membres de la comunitat universitària.

Atès que alguns col·lectius de la UAB que no es corresponen amb les dites
estructures venen sol·licitant adreces de correu no personals, i en compliment del
que estableix l'esmentat precepte, s'ha considerat necessari procedir a predefinir
els criteris generals per a la seva assignació.

Així mateix, cal determinar la persona responsable del correcte ús d'aquesta eina
de comunicació electrònica i quines són les conseqüències del seu ús inadequat.

Per tot això, en ús de les atribucions que corresponen a la secretària general i al
comissionat del rector per a la Societat de la Informació,

DISPOSO:

Primer. Podran sol-Ilcltar una adreça de correu electrònic no personal els membres
de la comunitat universitària que pertanyin a un col·lectiu de la UAB.

Per formalitzar la petició d'una adreça de correu no personal caldrà omplir les dades
demanades al formulari que es troba a la web del Servei d'Informàtica
(http://www.uab.es/si) a l'apartat "Correu electrònic".

Per a l'assignació de l'àlies corresponent se seguirà el patró d'adreces que es recull
en l'annex d'aquesta instrucció, tot i que es podran afegir nous patrons. No
s'acceptaran àlies que donin lloc a confusions o que atemptin contra la bona imatge
de la UAB.

Segon. Cada adreça de correu electrònic no personal tindrà una persona
responsable que haurà de donar compliment a les obligacions següents:

1. Protegir la paraula clau d'accés a la bústia de correu electrònic i no divulgar-
Ia a altres persones.



2. No enviar missatges que atemptin contra els drets reconeguts en la
legislació vigent o que promoguin actuacions contràries a la llei.

3. Respectar la Guia de bones pràctiques en la comunicació electrònica de la
UAB continguda en l'Annex 11del Text Refós de les Normatives vigents en
l'àmbit de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC) de la
Universitat Autònoma de Barcelona, aprovat per Acord del Consell de Govern
de 13 de juliol de 2011 i modificat per Acord de Consell de Govern de 25
d'abril de 2012.

4. Respectar la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de
dades de caràcter personal.

5. Respondre del mal ús del compte de correu electrònic i de l'incompliment de
les obligacions establertes en els apartats anteriors.

Tercer. En cas d'incompliment dels requisits establerts en aquesta instrucció per
l'obtenció d'una nova adreça o per l'adaptació d'una adreça ja existent es podrà
procedir a la cancel·lació del compte de correu. També es podrà procedir a la dita
cancel·lació en cas d'incompliment per part del responsable del compte de les
obligacions establertes.

Quart. Aquesta instrucció serà d'aplicació a les adreces no personals de col-lectius
de la UAB de nova creació i a les ja existents.

Les adreces no personals de col·lectius de la UAB ja existents s'adaptaran al patró
de l'annex abans del 31 d'octubre de 2012.
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ANNEX

Patró d'adreces de correu electrònic de comptes no personals per a
col·lectius inscrits en el Directori de Col·lectius de la UAB:

Associacions: as.nom-associacio@uab.cat

as.estudiants.filosofia@uab.cat (Associació Estudiants Filosofia)

Clubs: club.nom@uab.cat

club.badminton@uab.cat

Col-lectius d'estudiants: col.estudiant.nom-del-col·lectiu@uab.cat

col.estudiants.oratoria@uab.cat

Grups: grup.nom-del-grup@uab.cat

grup.xxx@uab.cat


