Circular: 10/2004

Data:

/4/ 2004

Asunto: Uso do correo electrónico na Intranet.
Orixe: Secretaría Xeral.
Ámbito: Secretaría Xeral, Direccións Xerais e Delegacións
Provinciais da Consellería de Sanidade, Divisións Xerais e
Direccións Provinciais do Sergas e Xerencias de Atención
Primaria e de Hospitais.

INSTRUCCIÓNS SOBRE O USO DO CORREO
ELECTRÓNICO NA INTRANET.
1. Mensaxería.
1. Non está permitida a utilización de recursos telemáticos
para actividades que non se atopen directamente
relacionadas co posto de traballo do usuario. O uso do
enderezo de correo electrónico proporcionado pola
Consellería de Sanidade e o Sergas, é responsabilidade do
usuario final. O usuario comprométese a utilizar o dito
enderezo de correo unicamente con fins profesionais e a
cumprir a lexislación vixente ó respecto. A conta de correo
electrónica é válida ata a baixa do usuario na organización,
que deberá ser comunicada polo interesado ou polo xefe do
respectivo servicio, baixo a súa responsabilidade, polo
menos con corenta e oito horas de antelación.
2. As accións descritas a continuación están expresamente
prohibidas:
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a. Divulgar ou transmitir información ilegal, abusiva,
difamatoria, racista, ofensiva ou calquera outro tipo
de información susceptible de obxección, xa sexa
mediante fotografías, textos, banners publicitarios ou
enlaces a páxinas externas, así como publicar,
transmitir, reproducir, distribuír o explotar calquera
información ou software que conteña virus ou
calquera outro compoñente daniño, software ou outro
material que non sexa orixinal (pirateado), infrinxir
dereitos de propiedade intelectual, publicar ou
facilitar material ou recursos sobre hacking, cracking
ou calquera outra información que poida considerarse
non axeitada, de acordo coa normativa vixente, pola
Consellería de Sanidade ou o Sergas.
b. Creación, reenvío, colocación ou distribución de
mensaxes en cadea (Chain Messages) de calquera
tipo.
c. Prover información falsa ou incorrecta en solicitudes
escritas e transaccións que se cursen a través do
correo electrónico.
d. Participar no uso impropio ou distribución do correo
electrónico ("e-mail") a través de Internet.
e. Enviar correo electrónico non solicitado ou
"Spamming". Esto inclúe, pero non se limita, á
distribución do correo electrónico non solicitado para
propósitos comerciais, informativos, de publicidade,
políticos ou relixiosos.
f. Reenviar información masiva relativa ós enderezos do
correo electrónico da organización a enderezos
externos para o seu posterior tratamento.
g. Enviar datos de carácter persoal, e concretamente os
relativos á saúde, sen toma-las medidas oportunas
que permitan cumprir tódalas esixencias da Lei
orgánica de protección de datos de carácter persoal
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15/1999, do 13 de decembro, e do
994/1999, do 11 de xuño, polo que
Regulamento de medidas de seguridade
automatizados que conteñan datos
persoal.

Real decreto
se aproba o
dos ficheiros
de carácter

Ante o incumprimento por parte do usuario de
calquera destas prohibicións o Servicio de
informática desactivará e eliminará a conta de
correo electrónico asignada ó devandito usuario.
3. A Consellería de Sanidade e o Sergas non asumen
responsabilidade legal nin de ningún outro tipo polo
contido da mensaxería, excepto nos casos e coas
condicións en que expresamente se estableza nunha
norma, para os efectos do disposto nos artigos 45 e 59 da
Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das
administracións públicas e procedemento administrativo
común, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro e
pola Lei 24/2001, do 27 de decembro.
4. Calquera opinión transmitida por este medio seralle
atribuída para os efectos legais, ó autor e, no seu caso, ó
responsable da conta de correo se se aprecia
incumprimento do disposto no punto 3.2.
5. Recordamos que o correo electrónico non ten garantías de
seguridade, nin de autenticidade do remitente, nin esta
libre de erro. Por conseguinte, a información pode, en
algúns casos, chegar a ser incompleta, imprecisa ou
xerada por remitente non autorizado.

2. Usuario e contrasinal do dominio.
1. O usuario será proporcionado polos Servicios de
Informática dos centros dependentes da Consellería de
Sanidade e do Sergas, seguindo as políticas en canto a
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nomenclatura establecidas polo Servicio de Informática
da Consellería de Sanidade e do Sergas.
2. A clave de acceso ó sistema debe ser coñecida
exclusivamente polo usuario propietario da devandita
clave e se deben respecta-las seguintes regras:
a. A elección da clave debe se-lo suficientemente
imaxinativa y complexa como para impedir que
sexa descuberta facilmente.
b. Nunca debe comunicarse a outra persoa. De
producirse comunicación, serao por conta e risco
do usuario, que asumirá a responsabilidade das
accións realizadas coas súas credenciais.
c. Debe evitarse a escritura da clave en papel ou
calquera outro medio ó que poidan acceder outras
persoas.
3. E por tanto responsabilidade do usuario a custodia, e
uso da súa clave. Se en calquera momento o usuario
sospeita que alguén está accedendo ó sistema coas súas
credenciais deberá comunicalo, por calquera medio e
inmediatamente ó Servicio de Informática do centro
correspondente.
4. O usuario comprende e acepta as medidas que o
Servicio de Informática decide tomar sobre o
mantemento da seguridade e privacidade das súas
claves. Entre outras medidas, o Servicio de Informática
pode optar por:
a. Esixir unha complexidade mínima á hora de que o
usuario xere unha clave.
b. Impoñer unha data de caducidade á clave, a cal
deberá cambiarse sobrepasada esa data.
c. Impoñer un recordatorio de clave, de forma que o
usuario non poida repeti-lo seu contrasinal
durante un número determinado de cambios.
d. Anular aqueles usuarios/claves que non accederon
ó sistema nun tempo razoable.
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e. Limitar o número de fallos consecutivos de entrada
ó sistema de información, anulando o usuario en
caso de ser necesario.
f. Intentar vulnera-la privacidade das claves dos
usuarios finais, mediante programas de ataque ás
ditas claves, para comprobar a complexidade das
mesmas.
5. É responsabilidade do usuario final imposibilita-lo
acceso ós recursos sobre os que ten privilexios. Está
responsabilidade non só inclúe a correcta xestión da súa
clave para que no sexa coñecida por ninguén máis, se
non que ademais debe prove-los medios necesarios para
que ningún poida traballar cun terminal desocupado
que estea autenticado coa súa clave. Para iso debe, ou
ben bloquear a súa sesión, ou ben cerrala, por curto que
pareza o período de tempo de inactividade.
6. Todas aquelas medidas que se poidan tomar, están
detalladas no documento “Xestión de Contrasinais” do
Documento de Seguridade de cada centro dependente.
Santiago de Compostela, de abril de 2004
O SECRETARIO XERAL

Asdo.: Manuel A. Silva Romero.
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