Document aprovat pel Consell de Govern el 25 d’abril de 2012

Proposta de modificació del text refós de les Normatives vigents en l’àmbit de les
Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC) de la UAB.

Article 40 Dret d’ús dels sistemes informàtics de la UAB.
2. Tots els recursos informàtics de la UAB i que aquesta posa a disposició del Personal
Acadèmic i Investigador (PDI) i del Personal d’Administració i Serveis (PAS) són per a
ús exclusiu de les tasques que conformen el seu lloc de treball, ja sigui en un lloc fix o
amb equips portàtils i/o connectats localment o remotament a la xarxa de la UAB. La
UAB es reserva el dret de comprovar mitjançant sistemes d’auditoria informàtica que
l’ús que el PDI i el PAS fa dels recursos informàtics és l’adequat a aquestes finalitats.
L’incompliment d’aquest deure per part dels usuaris pot comportar l’adopció de les
mesures contingudes al capítol III d’aquest text refós.
3. Tots els recursos informàtics de la UAB i que aquesta posa a disposició dels alumnes
i membres convidats o vinculats temporalment a la comunitat UAB són per
desenvolupar les tasques que estan en relació amb la seva vinculació amb la UAB, ja
sigui en un lloc fix o amb equips portàtils i/o connectats localment o remotament a la
xarxa de la UAB. La UAB es reserva el dret de comprovar mitjançant sistemes
d’auditoria informàtica que l’ús que alumnes i membres convidats o vinculats
temporalment a la comunitat UAB fan dels recursos informàtics és l’adequat a
aquestes finalitats. L’incompliment d’aquest deure per part dels usuaris pot comportar
l’adopció de les mesures contingudes al capítol III d’aquest text refós, les quals hauran
de ser adoptades aplicant del principi de proporcionalitat.
Article 46 Bis Sistemes de comprovació i verificació d’ús
La Universitat Autònoma de Barcelona adoptarà les mesures d’auditoria informàtica
tecnològicament adients per tal de garantir que el dret d’ús dels sistemes informàtics
de la UAB és el requerit a les necessitats del lloc de treball i/o de les tasques que hagin
de desenvolupar per part dels membres de la comunitat universitària o persones
autoritzades atenent a la seva vinculació amb la UAB. Les mesures tindran caràcter
aleatori o sistemàtic depenent del tipus de recus a auditar i es podran fer auditories
puntuals i/o excepcionals quan s’hagi detectat un ús irregular dels mitjans informàtics
o es tinguin evidències externes o internes d’ús inadequat dels recursos informàtics.

