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CONDICIONS I NORMES D'ÚS DEL CORREU ELECTRÒNIC 

1.- El Col·legi d'Advocats proporciona als seus col·legiats/usuaris un servei de correu electrònic, d'acord 

amb el contracte per al subministrament de la infraestructura per a la prestació de servei de correu 

electrònic subscrit amb el “Consejo General de la Abogacía” i l'empresa Telefònica d'Espanya, SAU, en 

data 20 de setembre de 2016. 

El Col·legi d'Advocats serà l'únic interlocutor vàlid amb els seus col·legiats/ usuaris. 

2.- En virtut de l'anterior es posa a la disposició dels col·legiats/usuaris un servei de correu electrònic 

que comprèn les següents característiques: 

• Bústia de correu de 50 GB 

• 1 TB d'emmagatzematge en el núvol 

• Gestió professional d'agendes, contactes i tasques 

• Paquet  office per a ús en el núvol 

• Missatgeria instantània 

• Servei de Videoconferència 

Aquestes característiques del servei són susceptibles de ser modificades en funció de les necessitats 

del servei. 

3.- El Col·legi d'Advocats s'encarrega de l'administració dels comptes de correu electrònic generades i, 

a aquest efecte, informa els seus col·legiats/usuaris que són els únics responsables de l'ús adequat que 

es faci dels comptes conforme a aquestes normes d'ús. 

4.- El servei de compte de correu podrà veure's interromput quan això resulti precís per a realitzar les 

operacions de manteniment necessari o per causes constitutives de cas fortuït o força major. El 

col·legiat exclou qualsevol responsabilitat de l'organització col·legial pels danys i perjudicis de tota 

naturalesa que puguin produir-se per una falta ocasional o justificada de disponibilitat o continuïtat en 

el servei de compte de correu, així com per una falta d'utilitat que es pogués atribuir a aquest. 

5.- La informació continguda en els comptes serà conforme amb la normativa vigent. 

El col·legiat/usuari serà responsable enfront del Col·legi d'Advocats del contingut allotjat en els seus 

comptes de correu i assumeix la responsabilitat en cas d'incompliment de l'obligació anterior, quedant 

el Col·legi d'Advocats i el Consejo General exempts de responsabilitat enfront de tercers. 

6.-  El col·legiat/usuari tindrà prohibit l'enviament massiu de qualsevol tipus d'informació sense 

autorització dels destinataris des del seu compte de correu. 

Si el col·legiat/usuari utilitza, voluntària o involuntàriament, el compte de correu per a l'enviament 

massiu d'informació, queda informat que podrà ser bloquejada aquest compte, mediant previ avís. 

El Col·legi d'Advocats advertirà a l'usuari del compte de l'incompliment de qualsevol d'aquestes normes 

perquè justifiqui la seva actuació i posi fi a aquesta, podent cursar el bloqueig i, fins i tot si escau, la 

baixa del compte de correu afectada. 
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7.- Quan el col·legiat/usuari, per qualsevol motiu, causi baixa en el Col·legi d'Advocats, aquest, 

procedirà a donar de baixa el compte amb un preavís mínim de 30 dies. 

8.- El col·legiat/usuari és l'únic Responsable de la informació que alberga en els seus comptes de correu. 

El col·legiat/usuari autoritza de forma expressa al seu Col·legi d'Advocats per a tractar les dades de 

caràcter personal facilitats pel col·legiat/usuari com a conseqüència d'aquest servei de comptes de 

correu, que seran objecte de tractament del qual serà el Responsable i la finalitat del qual serà la gestió 

de la present relació i altres activitats relacionades amb el servei de comptes de correu. 

Les dades facilitades pels usuaris, per a la creació dels comptes de correu professional tindran el 

caràcter de confidencials i només podran ser utilitzats pel Col·legi d'Advocats i el Consejo General de la 

Abogacía per al desenvolupament i la gestió de la present relació. 

Finalitzada la present relació, el Col·legi d'Advocats donarà de baixa els comptes de correu, de 

conformitat amb el que es preveu en les normes de protecció de dades de caràcter personal. 

El col·legiat/usuari podrà exercir, davant el col·legi quan aquest vaig actuar com a Responsable els drets 

de; accés, rectificació o supressió, limitació, oposició o si escau la sol·licitud de portabilitat de les seves 

dades davant l'esmentat Responsable del fitxer i en la direcció de cada Col·legi. Per a això podrà dirigir-

se davant el Responsable per correu postal, acompanyant a la seva sol·licitud una còpia de DNI, o 

enviant un correu electrònic que inclogui signatura electrònica. 

10.- El col·legiat/usuari com a Responsable autoritza el Col·legi com a encarregat de tractament de les 

seves dades a subcontractar la gestió del servei. A aquest efecte, el Col·legi d'Advocats informa els 

usuaris que el servei de correu ofert aquesta subcontractat amb les següents empreses: 

• CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA 

• INFRAESTRUCTURA  TECNOLOGICA  CGAE S.L.O. 

• MICROSOFT IBÉRICA S.R.L. Unipersonal.  

11.- El col·legiat/usuari com a Responsable accepta de forma íntegra les condicions per encàrrec de 

tractament que assumeix el Col·legi com a Encarregat i que es recullen en l'annex I que forma part 

integrant de les presenti Condicions i normes d'ús. 

19 de març de 2019 

 


