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Termes i condicions del servei de correu i cloud d’ICAVOR

1. RECONEIXEMENT I ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS DEL SERVEI

El servei s'ofereix a l'usuari en els termes i condicions del present document i de              

conformitat amb les normes d'operació i disposicions publicades en la seu virtual del            

Col·legi d'Advocats de Granollers (www.icavor.cat). L'acceptació del present document        

suposa l'acord complet entre l'usuari i el Col·legi d'Advocats de Granollers.

Tindrà condició d’usuari els col·legiats exercents residents, exercents no residents, no          

exercents residents i no exercents no residents, així com, Societats Professionals          

registrats  en el Col·legi d’Advocats de Granollers i excol·legiats.

2. OBJECTE

Amb motiu de l'existència d'un sistema integral de navegació web, gestió de correu            

electrònic i disc dur virtual, el present document determina la Política d'Aprofitament i            

Utilitat dels mitjans informàtics de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers (en          

endavant ICAVOR), concretant tant el seu ús adequat com les obligacions que han            

d'assumir-se referent a això, amb l'objectiu fonamental de definir les condicions          

d'utilització per un millor aprofitament que evitin la saturació de l'ample de banda            

disponible i previnguin usos no previstos, inadequats i/o il·legals a través del correu            

electrònic, disc dur virtual  o l'ús d'Internet.

3. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

El Col·legi d'Advocats de Granollers disposa d’una adreça de correu electrònic          

i disc dur virtual a tots els seus usuaris col·legiats de forma gratuïta. No se li               

facturarà a cap suma econòmica per oferir els serveis, reservant-se el dret de fer-ho en              

un futur, obligant-se a notificar-ho prèviament a l'usuari. ICAVOR ofereix ampliacions i           

adreces addicionals de pagament als col·legiats (veure Annex de tarifes de serveis           

addicionals).

El Col·legi ofereix a la resta d’usuaris (Societats Professionals i excol·legiats), la           

possibilitat d’adquirir correu electrònic i  disc dur virtual previ pagmanet segons tarifes.

El Col·legi d'Advocats de Granollers ofereix a l'usuari la possibilitat d'enviar i rebre            

correu electrònic ("E-mail"../) i emmagatzemar dades en el servei de disc dur virtual            

(Cloud)  mitjançant Internet.
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Termes i condicions del servei de correu i cloud d’ICAVOR

La utilització del correu electrònic del disc dur virtual com mitjà de transmissió i             

emmagatzematge d'informació ofereix avantatges importants sobre els mitjans de        

comunicació tradicionals (economia, rapidesa i eficiència), constituint un canal òptim de          

comunicació del que els usuaris són plenament responsables.

 L'usuari haurà de:

(1)Disposar de tot l'equip necessari per connectar-se a internet (2) Disposar del seu            

propi accés a la World Wide Web i abonar les despeses telefòniques i de tota altre               

connexió o servei relacionat amb el mencionat accés. En virtut dels termes i condicions             

contingudes en el present acord, el Col·legi d'Advocat de Granollers atorga a l'usuari,            

en forma no exclusiva, el dret limitat a utilitzar el software subministrat pel Col·legi             

d'Advocats de Granollers per la utilització del servei únicament en els termes exposats            

en les condicions del servei.

 El/La col·legiat/ada manifesta la seva conformitat a:

(1) facilitar determinada informació actualitzada completa i veraç sobre l'usuari d'acord           

amb el sol·licitat per el servei i (2) mantenir i actualitzar dita informació per conservar-la              

completa i veraç. Tota informació sol·licitada en el moment de la subscripció serà            

informació de registre ("Informació de registre"../) i s'inclourà  en els fitxers automatitzats.

L'usuari mitjançant l'alta en el servei accepta expressament que des del Col·legi           

d'Advocats de Granollers se li pugui remetre informació i publicitat del seu interès, tenint             

la possibilitat de revocar l'autorització quan ho estimi oportú, sense que això comporti la             

baixa del servei.

L'usuari podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició          

respecte del tractament de les seves dades personals, contactant directament amb el           

Col·legi d'Advocats de Granollers, c/ Rambla Josep Tarradellas 5, 1-3, 08402          

Granollers, o mitjançant l'adreça de correu electrònic secretaria@icavor.com o        

icavor@icavor.com

4. RESPONSABILITAT DELS CORREUS ELECTRÒNICS, ARXIUS I ELS

SEUS  CONTINGUTS.

La responsabilitat de la gestió i conservació dels correus electrònics,arxius, així com           

dels seus continguts és exclusiva de l’usuari.
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Serà responsabilitat de l’usuari vetllar per la bona conservació dels correus, arxius i            

documents generats pels servei de correu i disc dur virtual, i fer les còpies de seguretat               

oportunes.

Serà responsabilitat de l’usuari disposar del recursos necessàries en el seus equips i            

dispositius informàtics per complir amb la seguretat i evitar virus, programes spammer,           

troians o malware. Un equip vulnerable i sense seguretat, pot arribar a danyar els             

servidors d’ICAVOR, afectat el servei de correu, cloud i pàgina web de tots els usuaris.              

El Col·legi es reserva la potestat de demanar responsabilitats els usuaris negligents en            

la seguretat del seus equips.

ICAVOR tampoc és responsable dels talls del serveis web (correu electrònic, disc dur            

virtual  i pàgines web).

ICAVOR no es fa responsable de la protecció de les dades que els usuaris tinguin              

contractes o subscrits amb serveis a tercers.

L’usuari és responsable de la custòdia i compliment en matèria de protecció de dades,             

de les dades incloses en els correus, documents i arxius, emmagatzemats en el el             

correu i cloud d’ICAVOR.

5. CARACTARÍSTIQUES DEL SERVEI DE CORREU ELECTRÒNIC

A. L’adreça de correu electrònic  haurà de ser nominativa, és a dir, haurà d’identificar a

l’usuari.

B. Suports o plataformes de gestió de correu electrònic: webmail, POP3, SMPT i IMAP

a. Aquest suport en el futur s’adaptaran a la tecnologia existent o s’ampliaran

segons necessitats.

C. Capacitat de les bústies:

a. Espai d’emmagatzematge: 20 GB

b. La capacitat màxima d’enviament d’un correu serà 10 MB

D: Pàgina d’accés al webmail: https://correu.icavor.cat

El correu d’ICAVOR disposa de certificat SSL. Recomenable que tots els gestors de

correus el tinguin activat per tal de LOPD. (Veure configuració del correu).
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ICAVOR ES RESERVA EL DRET DE MODIFICAR LES CAPACITATS DE LES BÚSTIES

DE CORREU.

5.1. SERVEI D’ADRECES  DE CORREU ELECTRÒNIC ADDICIONALS

ICAVOR ofereix  la possibilitat  de contractar adreces addicionals  i més capacitat

d’emmagatzemantge  del correu.  (Veure annex Taula de preus serveis addicionals)

6. SERVEI  DEL DISC DUR VIRTUAL.

ICAVOR ofereix els seus usuaris el servei de  disc dir virtual o cloud. Per tenir accés al

servei Cloud icavor, cal disposar d’adreça de correu electrònic ICAVOR.

El Col·legi ofereix  emmagatzematge addicional en versió de pagament  (Veure annex

taula de preus serveis addicionals).

6.1 . CARACTERÍSTIQUES DEL DISC DUR VIRTUAL o CLOUD D’ICAVOR.

A: Pàgina d’accés: https://cloud.icavor.cat

B. La identificació serà la matexia que l’usuari utilitza en correu electrònic

a. Aquest suport en el futur s’adaptaran a la tecnologia existent o s’ampliaran

segons necessitats.

C. Capacitat del servei

a. Espai d’emmagatzematge: 10 GB

b. La capacitat màxima d’una arxiu per pujar en el disc dur virtual  és d’ 1 GB

6.2. Ampliació de emmagatzemtage de cloud ICAVOR.

Es pot sol·licitar una ampliació d’emmatgematge del Cloud ICAVOR. Consultar tarifes

www.icavor.cat.
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7. DOMINIS DEL COL·LEGI D’ADVOCATS

El domini d’Internet de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats és ICAVOR.

L’usuari podrà d’escollir la seva adreça vagi amb el domini .CAT o bé  amb.COM.

8. DADES DE LES COMPTES DE CORREU ELECTRÒNIC i DISC

VIRTUAL

Les dades d’accés al correu electrònic i disc dur virtual de cada usuari no             

s’emmagatzemarà  en cap document.

Només coneixerà les dades l’usuari i titular del compte de correu electrònic.

La cessió d’aquestes dades, així com de la seva custòdia, serà responsabilitat del            

titular del compte de correu.

9. BAIXA DEL SERVEI DE CORREU I CLOUD.

Es donarà de baixa del servei de correu, cloud, zona privada de la web i d’altres serveis                

web, en el moment que l’usuari deixi de ser col·legiat d’ICAVOR. Tanmateix, en els             

serveis addicionals contractats, es donarà de baixa els serveis correu, cloud i altres            

serveis web de pagament, en el moment que es deixi  d’abonar la quota.

ICAVOR oferirà en el moment de deixar de ser col·legiat, la possibilitat de mantenir el              

servei de correu i cloud. En aquest cas, el no ser col·legiat el servei passarà a ser en                 

versió de pagament (veure annex taula de preus serveis addicionals).

Un cop es deixi de ser col·legiat o es doni de baixa per impagament, es suprimiran els                

comptes de correu i cloud, amb totes les dades, documents i continguts incloses.            

ICAVOR no es farà responsable de l’eliminació de documents, correus, contactes,          

agenda i d’altres serveis web d’ICAVOR, així com l’eliminació de les dades que hi són              

incloses.

ICAVOR facilitarà la portabilitat de les dades i documents del correu i cloud d’ICAVOR.
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10 . MODIFICACIÓ EN LES CONDICIONS DEL SERVEI

Degut a les especials condicions del servei, i a fi de poder prestar el servei més adequat                

en cada moment, el Col·legi d'Advocats de Granollers podrà modificar els termes i            

condicions del present acord, notificant-ho a l'usuari mitjançant la comunicació dels          

canvis en la pantalla d'inici, de manera que l'usuari en tingui coneixement abans de             

procedir a la utilització del servei.

La utilització ininterrompuda del servei per part de l'usuari amb posterioritat a les            

Modificacions, constituirà una ratificació del present document, amb les modificacions i          

canvis que s'haguessin produït.

11.  MODIFICACIONS EN EL SERVEI

Per les mateixes raons anteriorment mencionades, el Col·legi d'Advocats de Granollers

es reservarà el dret de modificar o interrompre el servei en tot o en part, hagi realitzat o

no notificació a l'usuari. El Col·legi d'Advocats de Granollers no serà responsable davant

l'usuari ni de tercers per haver exercitat el seu dret de modificar o interrompre el servei,

ja que el servei ja s'ofereix amb aquestes condicions.

12. NORMES DE RESPECTE O LA PRIVACITAT PER PART DEL

COL·LEGI  D'ADVOCATS DE GRANOLLERS

El Col·legi d'Advocats de Granollers no podrà supervisar, ni editar, ni revelar el contingut             

de les comunicacions privades de l'usuari, excepte que fos obligat per resolució judicial o             

administrativa.

L'USUARI RECONEIX I ACCEPTA QUE EL COL·LEGI D'ADVOCATS DE GRANOLLERS         

NO SUPERVISA ELS MISSATGES ENVIATS MITJANÇANT EL SERVEI, NI EXERCEIX         

CONTROL D'EDICIÓ SOBRE ELLS I QUE EL COL·LEGI D'ADVOCATS DE         

GRANOLLERS NO SERÀ RESPONSABLE PER HAVER SUPERVISAT O EDITAT        

MISSATGES. L'usuari reconeix i accepta que el Col·legi d'Advocats de Granollers no           

recolza el contingut de les comunicacions de l'Advocat/da, ni tampoc és responsable per            

les amenaces, injuries, obscenitats, assetjament o material ofensiu que dites         

comunicacions puguin arribar a contenir ni per la infracció dels drets de la Propietat             

Intel·lectual de tercers ni per delictes comesos mitjançant les esmentades         

comunicacions.
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L'usuari reconeix i accepta que podrà requerir-se determinats procediments tècnics dels          

missatges d' e-mail i el seus continguts amb els següents fins: (1) enviar i rebre              

missatges (2) complir amb els requisits tècnics dels sistemes de xarxes amb les quals es              

connecta (3) complir amb les limitacions imposades pel Servei (4) complir amb altres            

requisits similars. L'usuari reconeix i accepta que aquest processos i canvis estan           

automatitzats i no constitueixen cap control d'edició dels missatges ni del seu contingut.

13. ACCEPTACIÓ DE LES NORMES D’ÚS

La utilització del correu electrònic i disc dur virtual  ICAVOR comporta acceptar

aquestes normes i condicions de l’ús del servei de correu electrònic del Col·legi

d’Advocats de Granollers.

14. APROVACIÓ DE LES NORMES D’ÚS

Les normes de condicions d’ús dels Servei de correu electrònic i disc dur virtual del

Col·legi d’Advocats de Granollers han estat provades per Junta de Govern el dia 9 de

ANNEX TAULA DE PREUS DE SERVEIS ADDICIONALS

Ampliació espai bústia de correu:

8 €  més IVA per cada 10 GB  de bústia de correu addicionals.

Adreça addicional o correu per excol·legiats.
Correu + Cloud: 15 €  + IVA anuals

Ampliació espai emmegatzematge del disc dur virtual o cloud:

25 GB 19 € + IVA anuals

50 GB: 35 € + IVA anuals

100 GB: 60 € + IVA anuals

1 TB GB: 500 € + IVA anuals.
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DISPOSICIÓ FINAL

Entrada en vigor el 8 de febrer de 2014   d’aquestes termes i condicions d’ús del correu

electrònic i disc dur virtual del Col·legi d’Advocats de Granollers.

Aprovat el 7 de febrer  de 2014
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