SALA DE ORDENADORES E AUTOCONSULTA

NORMAS DE USO
•

Para utilizar os ordenadores ten que solicitar o SEU CARNÉ E A SÚA CLAVE DE
ACCESO na OMIX, entregando o formulario de solicitude e unha fotocopia
DNI (As persoas menores entregarán tamén unha copia do DNI do seu/súa
responsable legal).

•

Os ordenadores 1, 2, 3, 4 e 5 teñen un límite de tempo de 30 minutos.
Soamente se ampliará por unha causa xustificada e para iso será necesario
solicitalo previamente.

•

O ordenador de consulta rápida (6) está a disposición das persoas que non
tendo clave de acceso necesiten conectarse puntualmente. O tempo será
inferior a 15 minutos. Nunca se poderá ocupar este ordenador de xeito
habitual nin superar ese tempo.

•

Non se permite o uso dos ordenadores a menores de 12 anos se estes non
veñen acompañados/as dunha persoa adulta, aínda que teñan clave de
acceso. Os menores de 18 anos poderán usalos sempre e cando entreguen
cuberto o apartado de autorización da ficha de solicitude.

•

O uso de cada ordenador é persoal. Non se permite a estancia de máis
dunha persoa por posto de consulta. E non se permite que outras persoas se
sitúen detrás dos postos de consulta.

•

Cando obteñan a súa clave o SOAMENTE PODERÁN CAMBIAR A CONTRASEÑA
NUNCA O IDENTIFICADOR DE USUARIO/A. Se cren que alguén pode estar
usando os seus datos consúlteno na OMIX porque se algún ordenador se usa
no seu nome serán vostedes as únicas persoas responsables.

•

Cando rematen de usar o ordenador pechen a sesión.

•

Os ordenadores non gardan os documentos realizados no momento de
reiniciarse así que gárdenos nun cd ou pendrive.

•

Non se pode comer nin beber na aula

•

Debe respetarse a intimidade do resto das persoas que están na aula e
gardar silencio

NOTA: O incumprimento destas normas pode ser un motivo polo que teñan que
abandonar o posto no que están sentado/a.

