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LLaa  mmééddiiaatthhèèqquuee  ddee  MMaarroolllleess  eenn  HHuurreeppooiixx,,  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  sseess  mmiissssiioonnss  eenn  mmaattiièèrree  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn,,  ddee  llooiissiirr  
eett  ddee  ccuullttuurree,,  mmeett  àà  ddiissppoossiittiioonn  dduu  ppuubblliicc  ddeess  ppoosstteess  iinnffoorrmmaattiiqquueess  aaffiinn  dd’’ééllaarrggiirr  sseess  rreessssoouurrcceess  
ddooccuummeennttaaiirreess  eett  ddee  rreennddrree  aacccceessssiibbllee  àà  ttoouuss  lleess  tteecchhnniiqquueess  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  eett  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn..  
  
LL’’eessppaaccee  mmuullttiimmééddiiaa  aa  ppoouurr  vvooccaattiioonn  ddee  mmeettttrree  àà  ddiissppoossiittiioonn  dduu  ppuubblliicc  ddeess  oouuttiillss  eett  ddeess  mmooyyeennss  dd’’aaccccèèss  aauuxx  
tteecchhnnoollooggiieess  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  eett  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  eett  ddee  ppeerrmmeettttrree  àà  ttoouuss  ddee  ss’’iinniittiieerr  aauuxx  nnoouuvveelllleess  
tteecchhnnoollooggiieess..  LLeess  ppoosstteess  iinnffoorrmmaattiiqquueess  ppeerrmmeetttteenntt  ééggaalleemmeenntt  ll’’uuttiilliissaattiioonn  dd’’oouuttiillss  ddee  bbuurreeaauuttiiqquuee  
((ttrraaiitteemmeenntt  ddee  tteexxttee,,  ttaabblleeuurr))..  
  
TToouuttee  uuttiilliissaattiioonn  ddee  ll’’eessppaaccee  iimmpplliiqquuee  ll’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ddee  ll’’uuttiilliissaatteeuurr  eett  ddee  ssoonn  tteemmppss  dd’’uussaaggee..  AA  cceett  eeffffeett,,  
uunnee  ffeeuuiillllee  ddee  pprréésseennccee  ccoorrrreessppoonnddaanntt  àà  cchhaaqquuee  oorrddiinnaatteeuurr  eesstt  àà  rreemmpplliirr  ppaarr  ll’’uuttiilliissaatteeuurr  eenn  iinnddiiqquuaanntt  ssoonn  
nnoomm  eett  ssoonn  pprréénnoomm,,  ll’’hheeuurree  dduu  ddéébbuutt  eett  ddee  llaa  ffiinn  ddee  ssoonn  uuttiilliissaattiioonn..  
  
LL’’uuttiilliissaatteeuurr  nnee  ddooiitt  ppaass  oouubblliieerr  qquu’’iill  ssee  ttrroouuvvee  ddaannss  uunn  eessppaaccee  ppuubblliicc  eett  qquuee  ssoonn  ééccrraann  eesstt  vviissiibbllee  ppaarr  ttoouuss,,  iill  
ddooiitt  vveeiilllleerr  àà  nnee  ppaass  aaffffiicchheerr  dd’’iimmaaggeess  ssuusscceeppttiibblleess  ddee  cchhooqquueerr  lleess  aauuttrreess  uuttiilliissaatteeuurrss  nnoottaammmmeenntt  lleess  
mmiinneeuurrss..  
  
LLee  ppeerrssoonnnneell  ddee  ll’’eessppaaccee  mmuullttiimmééddiiaa  ssee  rréésseerrvvee  llee  ddrrooiitt  dd’’iinntteerrrroommpprree  ttoouuttee  ccoonnnneexxiioonn  ddoonntt  ll’’uussaaggee  nnee  
ccoorrrreessppoonnddrraaiitt  ppaass  àà  uunn  lliieeuu  ppuubblliicc  oouu  qquuii  nnee  rreessppeecctteerraaiitt  ppaass  lleess  rrèègglleess  dd’’uussaaggee  ddee  ll’’eessppaaccee  mmuullttiimmééddiiaa..  
  
UUnn  ccoonnttrrôôllee  ddiirreecctt  eett//oouu  aa  ppoosstteerriioorrii  ppeeuutt  êêttrree  eeffffeeccttuuéé  ppoouurr  llaa  vvéérriiffiiccaattiioonn  ddeess  ssiitteess  ccoonnssuullttééss,,  ll’’uuttiilliissaattiioonn  
ddee  cceess  ddoonnnnééeess  ééttaanntt  ssoouummiisseess  aauu  rreessppeecctt  ddeess  llooiiss  ssuurr  ll’’iinnffoorrmmaattiiqquuee  eett  lleess  lliibbeerrttééss..  
  
TTOOUUTTEE  IINNFFRRAACCTTIIOONN  ÀÀ  CCEETTTTEE  CCHHAARRTTEE  PPEEUUTT  EENNTTRRAAÎÎNNEERR  UUNNEE  IINNTTEERRDDIICCTTIIOONN  TTEEMMPPOORRAAIIRREE  OOUU  
DDÉÉFFIINNIITTIIVVEE  DD’’AACCCCÈÈSS  ÀÀ  LL’’EESSPPAACCEE  MMUULLTTIIMMEEDDIIAA  DDEE  LLAA  MMÉÉDDIIAATTHHÈÈQQUUEE  DDEE  MMAARROOLLLLEESS  EENN  HHUURREEPPOOIIXX..  
  
CCoonnddiittiioonnss  dd’’uuttiilliissaattiioonn  ::  
  

  LL’’eessppaaccee  mmuullttiimmééddiiaa  eesstt  oouuvveerrtt  aauuxx  uussaaggeerrss  iinnssccrriittss  àà  llaa  mmééddiiaatthhèèqquuee..  LL’’aaccccèèss  yy  eesstt  ggrraattuuiitt..  
  LLee  tteemmppss  dd’’uuttiilliissaattiioonn  eesstt  lliimmiittéé  àà  4455  mmiinnuutteess  aaffiinn  ddee  ppeerrmmeettttrree  ll’’aaccccèèss  aauu  pplluuss  ggrraanndd  nnoommbbrree..  

CCeeppeennddaanntt,,  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  ll’’aafffflluueennccee,,  ccee  ddééllaaii  ppeeuutt  vvaarriieerr..  IIll  eesstt  llaaiisssséé  àà  ll’’aapppprréécciiaattiioonn  dduu  
ppeerrssoonnnneell  ddee  llaa  mmééddiiaatthhèèqquuee..  IIll  eesstt  ppoossssiibbllee  ddee  rréésseerrvveerr  ll’’uuttiilliissaattiioonn  dd’’uunn  ppoossttee,,  ssuurr  ppllaaccee  oouu  ppaarr  
ttéélléépphhoonnee..  UUnn  rreettaarrdd  ddee  1155  mmiinnuutteess  eennttrraaîînnee  ll’’aattttrriibbuuttiioonn  dduu  ppoossttee  àà  uunn  aauuttrree  uussaaggeerr..  LL’’eessppaaccee  
mmuullttiimmééddiiaa  cceessssee  dd’’êêttrree  aacccceessssiibbllee  1155  mmnn  aavvaanntt  ll’’hheeuurree  ddee  ffeerrmmeettuurree..  

  LLaa  mmééddiiaatthhèèqquuee  nn’’aa  ppaass  ppoouurr  mmiissssiioonn  ddee  ffaavvoorriisseerr  ll’’uuttiilliissaattiioonn  ddeess  mmeessssaaggeerriieess  éélleeccttrroonniiqquueess,,  llaa  
ppaarrttiicciippaattiioonn  àà  ddeess  ssiitteess  ddee  ddiissccuussssiioonn  oouu  llaa  ccrrééaattiioonn  ddee  ssiitteess..  TToouuttee  ffoorrmmee  ddee  ccoommmmeerrccee  
éélleeccttrroonniiqquuee  eesstt  iinntteerrddiittee..  

  
EEnnggaaggeemmeennttss  ddee  ll’’uuttiilliissaatteeuurr  ::  
  

  RReessppeecctteerr  llee  mmaattéérriieell,,  nnoottaammmmeenntt  eenn  nnee  cchhaannggeeaanntt  rriieenn  àà  llaa  ccoonnffiigguurraattiioonn  ddeess  ppoosstteess..  
  NN’’iinnttrroodduuiirree  aauuccuunnee  ddiissqquueettttee,,  CCDD  oouu  cclleeff  UUSSBB  ssaannss  lleess  aavvooiirr  ffaaiitt  ccoonnttrrôôlleerr  aauu  pprrééaallaabbllee  ppaarr  llee  

ppeerrssoonnnneell,,  qquuii  ssoouuss  rréésseerrvvee  ddee  ssoonn  aaccccoorrdd,,  ppeeuutt  aauuttoorriisseerr  llee  ttéélléécchhaarrggeemmeenntt  eett  ll’’eennrreeggiissttrreemmeenntt..  
  NNee  ppaass  eeffffeeccttuueerr  ddee  rrééppaarraattiioonn  ssuurr  lleess  oorrddiinnaatteeuurrss  ddee  ll’’eessppaaccee..  
  NNee  ppaass  êêttrree  pplluuss  ddee  22  ppeerrssoonnnneess  àà  uuttiilliisseerr  uunn  mmêêmmee  ppoossttee..  
  NNee  ppaass  mmooddiiffiieerr  oouu  ddééttrruuiirree  dd’’aauuttrreess  iinnffoorrmmaattiioonnss  qquuee  cceelllleess  qquuii  vvoouuss  aappppaarrttiieennnneenntt..  



  NNee  ppaass  ccoonnssuulltteerr  ddeess  ssiitteess  wweebb  ppaayyaannttss  oouu  ssuurrttaaxxééss..  
  NNee  ppaass  uussuurrppeerr  ll’’iiddeennttiittéé  dd’’uunnee  ppeerrssoonnnnee..  
  NNee  ppaass  uuttiilliisseerr  lleess  ccoooorrddoonnnnééeess  iinnffoorrmmaattiiqquueess  ddee  ll’’eessppaaccee  eett  ddee  llaa  bbiibblliiootthhèèqquuee  àà  ddeess  ffiinnss  

ppeerrssoonnnneelllleess..  
  
DD’’uunnee  mmaanniièèrree  ggéénnéérraallee,,  ll’’uuttiilliissaatteeuurr  pprreenndd  ssooiinn  ddee  nnee  ppaass  ppoorrtteerr  aatttteeiinnttee  aauu  mmaattéérriieell  eett  aauuxx  llooggiicciieellss  mmiiss  àà  
ddiissppoossiittiioonn  ppaarr  ll’’uuttiilliissaattiioonn  ddee  mmaattéérriieell  pprroohhiibbéé..  LLaa  ddééttéérriioorraattiioonn  dduu  mmaattéérriieell  eennggaaggee  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  
ppeerrssoonnnneellllee  ddee  ll’’uuttiilliissaatteeuurr..  EEnn  ccoonnssééqquueennccee,,  llaa  rreemmiissee  eenn  ééttaatt  dduu  mmaattéérriieell  vvoolloonnttaaiirreemmeenntt  ddééttéérriioorréé  eesstt  àà  llaa  
cchhaarrggee  ddee  ll’’uuttiilliissaatteeuurr  rreessppoonnssaabbllee..  
  
TToouuttee  tteennttaattiivvee  ddee  mmooddiiffiieerr  llee  ppaarraammééttrraaggee,,  dd’’iinnssttaalllleerr  ddeess  pprrooggrraammmmeess  ssuurr  lleess  oorrddiinnaatteeuurrss  oouu  
dd’’oouuttrreeppaasssseerr  lleess  llooggiicciieellss  iinnssttaallllééss  sseerraa  ccoonnssiiddéérrééee  ccoommmmee  uunnee  tteennttaattiivvee  dd’’iinnttrruussiioonn..  SSeelloonn  llaa  ggrraavviittéé  ddeess  
ffaaiittss,,  ll’’uuttiilliissaatteeuurr  sseerraa  eexxcclluu  tteemmppoorraaiirreemmeenntt  oouu  ddééffiinniittiivveemmeenntt  ddee  ll’’eessppaaccee  mmuullttiimmééddiiaa,,  vvooiirree  ddee  llaa  
MMééddiiaatthhèèqquuee,,  ssaannss  pprrééjjuuddiiccee  ddeess  ppoouurrssuuiitteess  ppéénnaalleess  qquuii  ppoouurrrraaiieenntt  êêttrree  eennttrreepprriisseess  eenn  ccaass  ddee  ddoommmmaaggeess  
ssuubbiiss  ppaarr  llee  mmaattéérriieell  oouu  lleess  llooggiicciieellss..  
  
TToouutt  ddyyssffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddeess  oorrddiinnaatteeuurrss  ddooiitt  êêttrree  ssiiggnnaalléé  aauussssiittôôtt  aauuxx  rreessppoonnssaabblleess..  
  
RReessppoonnssaabbiilliittééss  mmoorraalleess  ::  
  

  LL’’uuttiilliissaatteeuurr  ss’’eennggaaggee  àà  nnee  ppaass  ccoonnssuulltteerr,,  ttéélléécchhaarrggeerr,,  ssttoocckkeerr  oouu  ddiiffffuusseerr  ddeess  ddooccuummeennttss  nnoonn  
ccoonnffoorrmmeess  aauuxx  llooiiss  eenn  vviigguueeuurr,,  nnii  àà  ppiirraatteerr  ll’’iinnssttaallllaattiioonn  dduu  rréésseeaauu..  

  LLaa  ccoonnssuullttaattiioonn  ddeess  ssiitteess  àà  ccaarraaccttèèrree  ppoorrnnooggrraapphhiiqquuee,,  vviioolleenntt,,  ddiissccrriimmiinnaattooiirree,,  oouu  iinncciittaanntt  àà  ddeess  
pprraattiiqquueess  iillllééggaalleess  eesstt  ssttrriicctteemmeenntt  iinntteerrddiittee  eett  mmoottiivvee  uunnee  iinntteerrddiiccttiioonn  ddééffiinniittiivvee  ddee  ll’’uuttiilliissaattiioonn  ddee  
ll’’eessppaaccee  mmuullttiimmééddiiaa..  

  LL’’uuttiilliissaatteeuurr  ss’’eennggaaggee  àà  rreessppeecctteerr  llee  ddrrooiitt  dd’’aauutteeuurr  ddeess  œœuuvvrreess  ccoonnssuullttééeess  ssuurr  IInntteerrnneett  oouu  CCDD  RRoomm  ::  
««  Le droit d'auteur en France est régi par la loi du 11 mars 1957 et la loi du 3 juillet 1985, codifiées dans le 
code de la propriété intellectuelle. »   

  
LLaa  ccooppiiee  eett  llaa  ddiiffffuussiioonn  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn,,  qquueellllee  qquu’’eenn  ssooiitt  llaa  nnaattuurree,,  ddooiivveenntt  rreessppeecctteerr  llee  ccooddee  ddee  llaa  pprroopprriiééttéé  
lliittttéérraaiirree  eett  aarrttiissttiiqquuee,,  aaiinnssii  qquuee  lleess  llooiiss  ddee  rreessppoonnssaabbiilliittéé  cciivviillee,,  ppéénnaallee  oouu  pprrooffeessssiioonnnneellllee  qquuii  lluuii  ssoonntt  
aassssoocciiééeess..  
  
LLee  ppeerrssoonnnneell  ddee  llaa  mmééddiiaatthhèèqquuee  nnee  ssaauurraaiitt  êêttrree  tteennuu  ppoouurr  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ll’’iillllééggaalliittéé  ddeess  ccoonnnneexxiioonnss  eett  
uussaaggeess  hhoorrss--llaa--llooii  ddeess  uuttiilliissaatteeuurrss  ddee  ll’’eessppaaccee  mmuullttiimmééddiiaa..  
  
DDrrooiittss  eett  ddeevvooiirrss  vviiss--àà--vviiss  ddeess  mmiinneeuurrss  ::  
  

  OObblliiggaattiioonn  dd’’uunnee  aauuttoorriissaattiioonn  ppaarreennttaallee  ssiiggnnééee  ppaarr  lleess  ttuutteeuurrss  llééggaauuxx  dduu  mmiinneeuurr  ppoouurr  lleess  mmooiinnss  ddee  1188  
aannss..  LLeess  jjeeuunneess  ddee  mmooiinnss  ddee  1122  aannss  ddooiivveenntt  êêttrree  aaccccoommppaaggnnééss  dd’’uunn  aadduullttee  ppeennddaanntt  llaa  dduurrééee  
dd’’uuttiilliissaattiioonn  ddeess  mmaacchhiinneess..  

  LLeess  ppaarreennttss  eett  mmiinneeuurrss  ddooiivveenntt  êêttrree  sseennssiibblleess  aauuxx  ddaannggeerrss  éémmaannaanntt  dduu  wweebb,,  ddeess  eemmaaiillss  eett  ffoorruummss  
ddee  ddiissccuussssiioonn..  

  TToouutt  mmiinneeuurr  eennttrraanntt  eenn  ccoonnttaacctt  aavveecc  uunn  ssiittee  àà  ccaarraaccttèèrree  ppééddoopphhiillee  oouu  ppoorrnnooggrraapphhiiqquuee,,  oouu  aavveecc  ddeess  
iinnffoorrmmaattiioonnss  cchhooqquuaanntteess,,  eesstt  pprriiéé  dd’’eenn  ffaaiirree  rrééfféérreennccee  iimmmmééddiiaatteemmeenntt  aauuxx  ppeerrssoonnnneellss  ddee  llaa  
mmééddiiaatthhèèqquuee..  

  
LLee  rreepprréésseennttaanntt  llééggaall  ddooiitt  êêttrree  ccoonnsscciieenntt  qquuee,,  bbiieenn  qquu’’IInntteerrnneett  ssooiitt  ffiillttrréé  ppaarr  uunn  llooggiicciieell,,  iill  ppeeuutt  aarrrriivveerr  qquuee  
lleess  mmiinneeuurrss  aaccccèèddeenntt  àà  ddeess  ssiitteess  ppeeuu  rreeccoommmmaannddaabblleess..  UUnn  eeffffoorrtt  ddee  ssuurrvveeiillllaannccee  eett  ddee  pprréévvooyyaannccee  eesstt  
eeffffeeccttuuéé  eenn  ccee  sseennss,,  ssaannss  ppoouuvvooiirr  ggaarraannttiirr  uunn  rrééssuullttaatt  ttoottaalleemmeenntt  eeffffiiccaaccee..  
  



LLaa  mmééddiiaatthhèèqquuee  nnee  ppoouurrrraa  êêttrree  tteennuuee  ppoouurr  rreessppoonnssaabbllee  dduu  ccoonntteennuu  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ttrroouuvvééeess  ssuurr  IInntteerrnneett..  
  
HHyyggiièènnee  eett  ssééccuurriittéé  ::  
  
LL’’eessppaaccee  mmuullttiimmééddiiaa  ééttaanntt  uunn  lliieeuu  ppuubblliicc,,  iill  vvoouuss  eesstt  ddeemmaannddéé  ddee  rreessppeecctteerr  lleess  ccoonnssiiggnneess  ddee  ssaannttéé  eett  ddee  
ssééccuurriittéé  ppuubblliiqquueess..  
  

  LL’’eessppaaccee  mmuullttiimmééddiiaa  eesstt  nnoonn--ffuummeeuurr..  
  LLaa  bbooiissssoonn,,  llaa  pprriissee  ddee  rreeppaass  eett  lleess  aanniimmaauuxx  nnee  ssoonntt  ppaass  aauuttoorriissééss..  
  LL’’uuttiilliissaattiioonn  dduu  ttéélléépphhoonnee  ppoorrttaabbllee  eesstt  iinntteerrddiittee..  

  
IImmpprreessssiioonn  eett  aatteelliieerrss  iinnffoorrmmaattiiqquueess  
  
LL’’iimmpprreessssiioonn  eesstt  ppaayyaannttee..  LLeess  ttaarriiffss  ssoonntt  ffiixxééss  ppaarr  ddéélliibbéérraattiioonn  dduu  CCoonnsseeiill  mmuunniicciippaall..  LL’’uuttiilliissaattiioonn  ddeess  
iimmpprreessssiioonnss  ddee  ddooccuummeennttss  eesstt  rréésseerrvvééee  àà  uunn  uussaaggee  pprriivvéé  eett  ssoonntt  ssoouummiisseess  àà  llaa  llééggiissllaattiioonn  eexxiissttaannttee  ssuurr  llaa  
pprroopprriiééttéé  iinntteelllleeccttuueellllee..  LL’’iimmpprreessssiioonn  eesstt  lliimmiittééee  àà  55  ffeeuuiilllleess  ppaarr  sseessssiioonn  eett  ppaarr  ppeerrssoonnnnee..  AAvvaanntt  ll’’iimmpprreessssiioonn,,  
ll’’uuttiilliissaatteeuurr  ddooiitt  iimmppéérraattiivveemmeenntt  pprréévveenniirr  llee  ppeerrssoonnnneell  ddee  llaa  mmééddiiaatthhèèqquuee..  
  
LLeess  ppaarrttiicciippaannttss  aauuxx  aatteelliieerrss  iinnffoorrmmaattiiqquueess  oorrggaanniissééss  ddaannss  ll’’eessppaaccee  mmuullttiimmééddiiaa  ddeevvrroonntt  êêttrree  aabboonnnnééss  àà  llaa  
MMééddiiaatthhèèqquuee  eett  pprréésseenntteerr  lleeuurr  ccaarrttee,,  àà  jjoouurr  ddeess  ffrraaiiss  dd’’aabboonnnneemmeenntt,,  àà  ll’’aaccccuueeiill..  
  
  
  
TToouuttee  mmooddiiffiiccaattiioonn  ddee  llaa  CChhaarrttee  dd’’uuttiilliissaattiioonn  sseerraa  nnoottiiffiiééee  aauu  ppuubblliicc  ppaarr  vvooiiee  dd’’aaffffiicchhaaggee  àà  llaa  mmééddiiaatthhèèqquuee..  
  
LLeess  uuttiilliissaatteeuurrss  rreeccoonnnnaaiisssseenntt  aavvooiirr  pprriiss  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  llaa  CChhaarrttee  eett  ss’’eennggaaggeenntt  àà  llaa  rreessppeecctteerr  ddaannss  ssoonn  
iinnttééggrraalliittéé..  LLee  nnoonn--rreessppeecctt  dd’’uunn  oouu  pplluussiieeuurrss  aarrttiicclleess  dduu  pprréésseenntt  rrèègglleemmeenntt  eexxppoossee  ll’’uussaaggeerr  àà  ddeess  ssaannccttiioonnss,,  
ppoouuvvaanntt  aalllleerr  jjuussqquu’’àà  ll’’eexxcclluussiioonn  ddééffiinniittiivvee  ssuurr  pprrooppoossiittiioonn  dduu  rreessppoonnssaabbllee  ddee  llaa  MMééddiiaatthhèèqquuee  àà  MMoonnssiieeuurr  llee  
MMaaiirree..  
  
LLee  ppeerrssoonnnneell  ddee  llaa  MMééddiiaatthhèèqquuee  eesstt  cchhaarrggéé  ddee  ll’’aapppplliiccaattiioonn  ddee  llaa  pprréésseennttee  CChhaarrttee,,  yy  ccoommpprriiss  ddee  ssoonn  
iinntteerrpprrééttaattiioonn  eenn  ccaass  ddee  lliittiiggee..  
  
  
  
  
JJee  ssoouussssiiggnnéé((ee))..........................................................................................................................,,  cceerrttiiffiiee  aavvooiirr  pprriiss  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  éénnoonnccééeess  
ccii--ddeessssuuss,,  eett  mm’’eennggaaggee  àà  lleess  rreessppeecctteerr..  
  
MMaarroolllleess  eenn  HHuurreeppooiixx,,  llee  ............................................................    SSiiggnnaattuurree  ::  


