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Montse Teruel - Enginyers BCN

De: ENGINYERS BCN <ebcn=ebcn.cat@mail240.sea81.mcsv.net> en nombre de ENGINYERS 
BCN <ebcn@ebcn.cat>

Enviado el: dimarts, 27 / març / 2018 17:06
Para: Montse Teruel - Enginyers BCN
Asunto: Informació Tecnovisat - buidatge d'arxius
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CONTACTE COMPARTEIX 
PER � � ��

27 DE MARÇ DE 2018�
�

COMUNICAT��

�

Informació Tecnovisat - buidatge d'arxius

Benvolgut company, 
Benvolguda companya, 

Us comuniquem que, tal i com ja es va anunciar a la presentació de la nova versió de Tecnovisat i atenent 
el volum d’espai del nostre servidor on està allotjada aquesta plataforma, el Col·legi procedirà a fer un 
buidatge dels arxius (PDF’s) corresponents als visats o registres realitzats durant els anys 2011, 2012, 
2013 2014 i 2015. Aquests arxius (PDF’s) s’emmagatzemaran en discos durs que el Col·legi guardarà en 
custòdia. És per això que deixaran d’estar disponibles a la plataforma Tecnovisat. Es mantindran arxius els 
corresponents als anys 2016, 2017 i 2018. 

Aquest buidatge es durà a terme el proper dissabte 14 d’abril. Per aquest motiu Tecnovisat no estarà 
operatiu des de les 23.59h de divendres 13 d’abril fins dilluns dia 16 d’abril a les 09.00h. 

Us recomanem que si no us heu guardat una còpia d’algun visat o registre ho feu abans del dia 14 
d’abril.

El Col·legi guardarà en custòdia els arxius, que sempre estaran a la disposició del col·legiat/ada prèvia 
sol·licitud per escrit. 

Per a qualsevol dubte i/o aclariment, podeu posar-vos en contacte amb el departament de Serveis Tècnics.

Cordialment, 

Serveis Tècnics 

Pujar
�
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En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal, li informem que les seves dades personals formen part d'un fitxer titularitat d'ENGINYERS BCN amb 
l'objectiu de difondre activitats i/o serveis oferts pel Col·legi, i remetre-li així informació de promocions, incloent 
l’enviament d'informació comercial per qualsevol mitjà. Així mateix, li comuniquem que si desitja cancel·lar les 
seves dades per tal de no rebre cap correu electrònic com aquest ho poden fer a l'enllaç o contactant amb 
ENGINYERS BCN.
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