
Obligacions del personal de la UA referents
a la utilització d’ordinadors en el lloc de treball

i de fitxers amb dades de caràcter personal
a. Heu mantenir en secret la informació de caràc-

ter personal o confidencial que conegueu en 
l’exercici de la vostra funció, fins i tot després 
d’haver abandonat la Universitat.

b. Coneixeu la normativa i especialment la 
referent a la protecció de dades de caràcter 
personal.

c. Compliu el que disposa la normativa vigent en 
cada moment.

d. Coneixeu les conseqüències que es poden 
derivar i les responsabilitats en què podeu 
incórrer en cas d’incompliment de la normati-
va.

e. No intenteu saltar els mecanismes i dispo-
sitius de seguretat, eviteu qualsevol intent 
d’accés no autoritzat a dades o recursos, 
informeu de les possibles debilitats dels con-
trols i no poseu en perill la disponibilitat de 
les dades, ni la confidencialitat o integritat 
d’aquestes.

f. Useu adequadament els mecanismes d’iden-
tificació i autenticació davant els sistemes 
d’informació. Pel que fa a les contrasenyes, heu 
complir-ne el deure de custòdia i emmagatze-
matge.

g. No utilitzeu el correu electrònico altres mitjans 
de comunicació per, a transmetre missatges 
que continguen dades de caràcter personal que 
puguen posar-ne en perill la confidencialitat o 
la integritat. 

h. Els missatges per a diversos destinataris, han 
d’enviar-se amb “copia cega” (destinataris 
ocults), per a evitar que les adreces puguen 
ser copiades i utilitzades per algun desti-

natari per a enviar correu brossa (spam). 
L’ús de llistes de distribució locals impedeix 
la difusió de les adreces electròniques. 
Aquestes llistes han de mantenir-se ben cus-
todiades i esborrar-se després d’haver sigut 
utilitzades.

i. No feu transferències de fitxers amb dades de 
caràcter personal o confidencial entre sistemes 
o descàrregues en els equips personals, tret que 
hi haja autorització expressa. En aquest cas, 
protegiu després els continguts per a evitar-ne 
la difusió o les còpies no autoritzades.

j. Si imprimiu llistats amb dades de caràcter 
personal o confidencial, recolliu-los amb 
celeritat para evitar-ne la difusió, còpia o 
sostracció.

k. No traieu equips o suports de les instal·lacions 
de la UA sense l’autorització necessària.

l. Protegiu les dades personals o confidencials que 
excepcionalment hagueren de ser emmagatze-
mades o usades fora del lloc de treball, tant en 
sistemes fixes com en portàtils.

m. Eixiu dels ordinadors personals o aplicacions de 
gestió quan hàgeu d’absentar-vos del vostre lloc 
de treball, de manera que el sistema us demane 
novament que us identifiqueu.

n. Lliureu al vostre superior jeràrquic les claus, 
les contrasenyes, el material, els equips i tots 
els actius que siguen propietat de la UA, quan 
hàgeu d’estar de baixa o canvieu de lloc de 
treball.

o. Està prohibit l’ús de qualsevol ordinador sense 
autorització per a fer-ho. En particular, està 
expressament prohibit intentar danyar qualse-

vol equip o sistema, de la Universitat o extern, 
fent servir les infraestructures de comunicació 
de la Universitat,  accedir o intentar accedir 
a comptes d’usuari que no siguen els propis i 
intentar o fer qualsevol modificació de fitxers 
que no siguen propietat de l’usuari.

p. No feu còpies no autoritzades del progra-
mari legal que la UA us facilita per al vostre 
treball.

q. No utilitzeu l’equip per a jocs o treballs diferents 
dels assignats al vostre treball.

r. No instal·leu programari il·legal ni qualsevol 
altre que puga pertorbar el funcionament de 
l’equip, de la xarxa de la UA o en comprometa 
la seguretat.

Legislació i normativa relacionada
amb la utilització d’ordinadors en el lloc

de treball i de fitxers amb dades de caràcter personal

Normativa de la UA sobre la protecció de dades per-
sonals i legislació estatal.

www.ua.es/va/normativa/datospersonales/index.htm

Condicions d’ús dels recursos informàtics i de 
comunicacions de la Universitat d’Alacant

www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=602.pdf&c=0

Condicions d’ús del correu electrònic
en la Universitat d’Alacant.

www.ua.es/va/internet/normas_correo.htm
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Recomanacions per a un lloc informàtic segur

Contrasenya d’inici
Els equips personals han de tenir habilitada en la BIOS l’opció 

de demanar una contrasenya quan s’engegue l’ordinador. 
Aquesta contrasenya ha de complir la política de contrasenyes. 

Usuari i contrasenya
Tots els equips han d’utilitzar el sistema d’usuari i con-

trasenya per a controlar-hi l’accés.

Bloqueig d’equip
En cas que hàgeu d’absentar-vos del lloc de treball, blo-

quegeu l’ordinador amb la seqüència ALT+CTRL+SUPR.

Salvapantalles amb contrasenya
Els equips personals han de tenir activat un salvapan-

talles amb contrasenya. El temps d’espera per a activar-lo 
no ha de ser superior a 10 minuts. Aquesta contrasenya 
ha de complir la política de contrasenyes.

Política de contrasenyes
La política de contrasenyes que cal seguir és la següent:
Contrasenyes, almenys, de 7 caràcters.
La contrasenya ha d’incloure almenys un caràcter de 

les 4 classes següents:
• Majúscules
• Minúscules
• Números
• Caràcters no alfanumèrics
No ha de contenir el vostre nom d’usuari. 
Les contrasenyes no han de ser compartides amb altres 

companys, ni estar anotades en un paper damunt de la 
taula.

Actualitzacions automàtiques
Configureu Windows per a rebre les actualitzacions 

automàticament.

Antivirus amb actualització periòdica
Els equips personals amb sistema operatiu Windows 

han de tenir instal·lat l’antivirus corporatiu o algun de lliu-
re distribució i el fitxer de signatures ha de ser actualitzat 
regularment. Com a norma general, l’actualització ha de 
ser diària.

Codis i programes maliciosos (malware)
Utilitzeu periòdicament un programa per a eliminar els 

codis i programes maliciosos.

Teclats sense fil
Els teclats sense fil són susceptibles de ser interferits. Si 

el vostre lloc de treball implica manejar dades confiden-
cials o de caràcter personal, no utilitzeu teclats sense fil o 
utilitzeu els que estiguen proveïts d’encriptació.

 

Equips engegats fora de l’horari de treball
Com a norma general, els equips personals han d’estar 

apagats fora de l’horari de treball. Cal l’autorització del 
responsable de la unitat per a deixar un equip personal 
engegat en horari nocturn, caps de setmana o períodes 
vacacionals. 

Dades en el PC
Com a norma general, no s’ha d’emmagatzemar informa-

ció de caràcter personal o confidencial en els equips perso-
nals. Si fóra necessari per a fer proves, no manteniu aquestes 
dades en l’equip més d’una sessió de treball. El procediment 
d’esborrament d’un fitxer amb dades s’ha de fer a través 
d’una utilitat que garantisca que no puguen ser recuperades. 

Si es tracta de dades de nivell alt o mitjà heu d’encriptar-
les.

Les dades són propietat de la Universitat i cal garantir 
que se’n fa un ús adequat. Quan les dades estan espe-
cialment protegides per la llei, com en el cas de les dades 
de caràcter personal, hi ha procediments dissenyats per a 
manejar-les. 

Disquets, discos USB, CD-ROM, etc.
Els dispositius de memòria extraïbles són un mitjà 

perfecte per a les fuites d’informació. Per a minimitzar-ne 
el risc, cal:

• No fer còpies de seguretat de dades sensibles 
en mitjans extraïbles. 

• Si hi emmagatzemeu dades sensibles, feu servir 
un programa d’encriptació.

• Si un d’aquests mitjans conté dades sensibles, 
l’esborrament s’ha de fer amb una eina segu-
ra.

Programari en el PC
En els equips personals només s’ha d’instal·lar el pro-

gramari proporcionat per la UA i estrictament necessari 
per a desenvolupar les tasques assignades. No instal·leu 
programari il·legal.

Còpies de seguretat
Feu còpies periòdiques i freqüents de la informació 

més important. 

Destrucció del paper
Com a norma general, no llanceu la paperera cap 

paper que puga contenir informació sensible. Utilitzeu 
destructores de paper.

El correu electrònic
La UA ha dictat unes normes per a l’ús correcte del 

correu electrònic. Compliu-les.
No obriu mai fitxers adjunts de procedència descone-

guda o sospitosa, especialment programes executables del 
tipus .exe, .bat, .vbs, .dll.

Modifiqueu la vostra contrasenya amb freqüència. El 
canvi de contrasenya pot assegurar que el vostre correu 
electrònic continue sent privat.

No compartiu la vostra contrasenya. Els administra-
dors de correu electrònic de la UA no us la demanaran. 
No us deixeu enganyar per missatges de correu electrònic 
maliciosos que us la demanen. 

No difongueu adreces electròniques enviant missatges 
a destinataris múltiples. Utilitzeu llistes de distribució o 
l’opció destinataris ocults.

Programes d’intercanvi d’arxius
Els programes d’intercanvi d’arxius presenten greus 

problemes de seguretat. En la UA el seu ús està restringit 
per acord del Consell de Govern.

La propietat intel·lectual
Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, 

imatges, sons, vídeos, animacions, enregistraments, pro-
grames d’ordinador, codis font i, en general, qualsevol 
creació intel·lectual estan protegits com a drets d’autor 
per la legislació en matèria de propietat intel·lectual. Si 
utilitzeu algun d’aquests materials en la pàgina web o 
els descarregueu d’Internet, assegureu-vos de no violar 
la llei.

Disposeu del programari esmental en aquestes reco-
manacions: http://www.ua.es/va/internet/ftp/index.html    
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