
 

 

 

SOLICITUDE DE ALTA DE USUARIO PARA INTERNET  
WIFI REDondela 

(Encher todos os datos con letras maiúsculas) 

 

  

DNI          (Presentar fotocopia de DNI e orixinal para a súa 
comprobación) 

 

  
NOME:  

 
APELIDOS:  

 

ENDEREZO:  
 

PARROQUIA:  C.P.  
 

LOCALIDADE: PROVINCIA:  
 

TELÉFONO:          MÓBIL:           
 

ENDEREZO 
ELECTRÓNICO:

 

 

DATA NACEMENTO:    

 
 

En ....................................... a ............ de ........................................ de 20 ...... 
 

Sinatura do/da solicitante,  
 
 
 
 
 

 
 
 
O/A usuario/a propoñerá verbalmente ao persoal que xestione a súa alta na WIFI REDondela unha contrasinal de entre 8 e 10 caracteres e que conste de letras e números procurando, por  
motivos de seguridade, que esta non sexa unha contrasinal sinxela de averiguar nin habitual para as súas xestións persoais. ·Esta quedará rexistrada no software de control de usuarios, 
non deixando constancia dela por escrito. 
Unha vez recibida a solicitude, o Concello disporá dun prazo de 15 días naturais para proceder ao seu rexistro e alta, o que lle será notificado xunto co contrasinal xerado automaticamente, 
puidendo tamén levarse a cabo este procedemento de alta e entrega do contrasinal no momento da presentación desta solicitude, se a dispoñibilidade do persoal encargado do rexistro de 
altas na WIFI REDondela o permite. 
O acceso ten limitada a velocidade de descarga a 256 Kbps. segundo acordo tomado na Sesión número 19/10 do Consello da Comisión do Mercado das Telecomunicacións, celebrada o 
día 15 de xuño de 2010, pola cal se aproba a Circular 1/2010, da Comisión do Mercado das Telecomunicacións, pola que se regulan as condicións de explotación de redes e a prestación 
de servizos de comunicacións electrónicas polas Administracións Públicas (MTZ 2010/203). 
O Concello de Redondela reservase a posibilidade de dar de baixa temporal ou definitiva de calquera usuario/a que poida realizar un uso inadecuado do acceso a internet a través da Rede 
WiFi Municipal. 
De acordo co disposto na Lei 15/1999, informámoslle que os datos persoais que vostede nos facilite nesta ficha serán incorporados nun ficheiro (coa exclusiva finalidade de prestar o 
servizo de acceso a Internet a través de tecnoloxía WiFi) cuxo responsable é o CONCELLO DE REDONDELA, con domicilio en: Alfonso XII nº 2, 36800 – Redondela (Pontevedra), onde 
poderá exercitar, en todo momento, os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e, no seu caso, o de oposición. Mediante a facilitación dos seus datos persoais vostede autoriza o seu 
tratamento coa finalidade de tramitar a alta no servizo municipal WIFI REDondela aos efectos oportunos.  
O contrasinal terá carácter persoal e intransferible. O/A usuario/a comprométese a facer un uso dilixente do seu contrasinal e mantela en segredo, non transmitíndoa a ningún terceiro. En 
consecuencia, os/as usuarios/as son responsables da adecuada custodia e confidencialidade do seu contrasinal e comprométense a non ceder o seu uso a terceiros, xa sexa temporal ou 
permanente. Será responsabilidade do/da usuario/a a utilización ilícita do Sitio web por calquera terceiro ilexítimo, que empregue para ese efecto un contrasinal por mor dunha utilización 
non diligente ou da perda da mesma polo/a usuario/a. En virtude do anterior, é obrigación do usuario notificar de forma inmediata a este Concello o roubo, extravío, ou o acceso non 
autorizado aos mesmos, co fin de proceder á súa inmediata cancelación. 


