
Estimat/da beneficiari/a del/s portàtil/s:

Ens plau moltíssim tenir l'oportunitat de contribuir al seu projecte 
proveint tecnologia que ajuda a reduir la fractura digital.

Però tot dret comporta responsabilitats. La tecnologia, quan s'utilitza 
adequadament, pot proporcionar mitjans molt poderosos per ajudar a 
aquells que més ho necessiten. Però si s'utilitza de forma inadequada, 
també pot malmetre el medi ambient. En rebre els elements anteriors, 
automàticament accepta complir amb les següents responsabilitats 
globals de Labdoo:

(1) Els elements rebuts seran utilitzats només pels propòsits descrits per 
la seva organització el dia que va sol·licitar la donació. Si vol utilitzar-los 
per a altres propòsits, haurà de contactar primer amb l'equip Labdoo a: 
contact@labdoo.org.

(2) En cas que passi un incident amb qualsevol dels elements rebuts, 
contactarà amb l'equip Labdoo a contact@labdoo.org, incloent en el 
correu electrònic el número d'etiquetat de/dels l'element/s relacionats 
amb la incidència i una breu explicació. Les següents incidències 
sempre han de ser informades:

(2.1) El final del cicle de vida de l'element rebut, per tal que els 
elements puguin ser reciclats.

(2.2) Quan algun element es trenca, no funciona correctament o hi 
ha qualsevol canvi en el seu estat.

Un portàtil trencat pot ser molt perjudicial per al medi ambient i, per tant, 
els beneficiaris hauran de comunicar aquest tipus d'incidències al 
sistema/comunitat de Labdoo, per tal d'assegurar el seu correcte 
reciclatge.

(3) Cada sis mesos, si us plau, enviï un correu electrònic a 
contact@labdoo.org amb la llista dels ordinadors portàtils que té i el seu 
estat (funciona o no funciona).

Li agraïm el seu compromís en fer del món un lloc millor i li desitgem 
molta sort en la seva missió humanitària.

L'Equip Labdoo.
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