Normativa Préstec ordinadors portàtils
Poden fer ús d’este servei els lectors de la Xarxa de Lectura Pública Valenciana majors de 18 anys amb
carnet d’usuari.
L’ordinador portàtil no podrà eixir de les instal•lacions de la Biblioteca.
L’usuari ha de presentar el Document Nacional d’Identitat o passaport, que quedarà en poder de la
Biblioteca fins la devolució de l’equip. El préstec és personal i intransferible.
L’usuari haurà de firmar un document pel qual accepta les condicions d’ús del portàtil.
Una vegada encès el portàtil necessàriament s’ha de triar la opció d’usuari.
El préstec serà d’una hora i trenta minuts per persona i dia. El portàtil haurà de tornar-se mitja hora
abans del tancament de la Biblioteca.
No es permeten les reserves. El servici està condicionat a la disponibilitat de portàtils.
El retard en la devolució suposarà la pèrdua del dret de préstec per dos dies.
L’usuari és responsable de l’equip portàtil i de la seua custòdia i cura durant el temps de préstec. No es
poden manipular ni el hardware ni el software instal•lats. L’ordinador ha de ser tornat en les mateixes
condicions en les que ha sigut lliurat a l’usuari; de no ser així, serà obligatòria per part de l’usuari la reposició de l’ordinador o material prestat per altre d’idèntiques característiques en el termini màxim de
30 dies, procedint-se a la suspensió de l’ús dels servicis bibliotecaris i a la retenció del DNI o passaport
fins la reposició del material.
L’’usuari es compromet a respectar la legislació vigent en matèria de Propietat Intelectual i fer un ús
adequat del servici d’accés a Internet. La Biblioteca no es fa responsable de l’ús inadequat que pogueren fer els usuaris.
És responsabilitat dels usuaris conèixer cóm funcionen els programes instal•lats.
Qualsevol anomalia o mal funcionament del portàtil haurà de ser comunicat immediatament al personal de la Biblioteca.

El portàtil està dotat d’un sistema de restauració, que s’activa quan s’apaga o reinicia l’equip. Esta
restauració suposa l’eliminació de l’historial de navegació, descàrregues, etc. No així dels documents
de qualsevol tipus que siguen creats, els quals necessàriament s’hauran d’eliminar per evitar la posterior manipulació per altres usuaris. És per això que recomanem que l’usuari que vullga conservar un
treball o qualsevol altra informació cal que el guarde en un dispositiu USB o l’envie al seu compte de
correu electrònic i després l’elimine.
El portàtils no estan connectats per a la impressió.
El personal de la Biblioteca es reserva el dret a finalitzar el servici si considera que l’ús del portàtil no
és l’adequat.

