(ano)___________________ (mês) ____________ (dia) ____________
NTT DOCOMO, INC.

Coloque a data de preenchimento da carta.
Carta de Solicitação de Desnecessidade do Serviço de Filtragem de Acesso
(sp-mode/moperaU/i-mode)
Informações do solicitante （tutor）

Preencha o nome, endereço, e número
de telefone do solicitante (tutor).

Nome:

HANAKO DOCOMO

Endereço:

TOKYO, CHIYODA-KU, NAGATA-CHO, X-X

Telefone:

（

xx

）

xxxx

－

xxxx

（*1）

Eu, sendo como o tutor do jovem (*2) que utiliza um telefone celular, venho por meio deste instrumento solicitar a não utilizar o
Selecione
o motivo
Serviço de Filtragem
de Acesso
devidoda
ao desnecessidade
motivo mencionadodoabaixo.
Serviço
de
Restrição
de
Acesso
entre 1deaAcesso
3.
● Motivo da desnecessidade do Serviço de Filtragem
4. O jovem usuário presta serviços e o uso do Serviço de Filtragem de Acesso pode prejudicar
gravemente as suas atividades profissionais.
3
5. O jovem usuário é portador de necessidades especiais físicas e/ou mentais, ou está enfermo, e o
Indique o número do
uso do Serviço de Filtragem de Acesso pode prejudicar gravemente as suas atividades cotidianas.
motivo listado ao lado 6. O tutor prevenirá o contato do jovem
usuário com
as informações
na do
internet
por meios
Preencha
o nome
do titular enocivas
número
telefone
direito no quadro acima.
como, por exemplo, monitorar o usocelular
de internet
desde
o
telefone
celular
do
jovem
de
forma
e indique o Provedor de Acesso contratado eficaz.
● Número do telefone celular utilizado pelo jovem
Nome do titular

TARO DOCOMO

Número do telefone celular （*3）

090 -

Serviço de Provedor de Acesso contratado （*4）

sp-mode

xxxx

- xxxx
moperaU

i-mode

● Notas a ser verificadas
1. O uso da internet pode causar contato com informações nocivas, o que prejudicaria a boa formação do jovem. Portanto,
solicitamos considerar bem o fato dos perigos de não utilizar ou cancelar o Serviço de Filtragem de Acesso na utilização da
internet como exemplificados abaixo:
(1) Há muitos casos em que o acesso às páginas de internet como sites de encontros, comunidades virtuais, sites adultos,
sites com conteúdo violento entre outros resulta em envolvimento em crimes e outros problemas. O percentual de crimes
relacionados com o acesso aos sites referidos por telefone celular chega a atingir 88% do seu total (Agência de Polícia
Nacional, abr. 2017);
(2) Vem aumentando o número de jovens envolvidos em problemas devido à troca de informação com desconhecidos através
de sites de perfil e de redes sociais entre outros;
(3) Registros irresponsáveis em blogues e mural virtual entre outros sites, apontando indivíduos específicos, podem fazer com
que o jovem se torne em sujeito ativo das agressões verbais e difamações.
2. Estabeleça e revise periodicamente as regras do uso do telefone celular do seu filho, discutindo com ele a respeito de objetivos,
modos, faixa horária entre outros.
*
1 O solicitante (tutor) pode receber o contato para confirmação caso esta carta não seja entregue pelo próprio solicitante (tutor).
*
2 O termo “jovem” no presente documento indica aquele que com menos de 18 anos de idade. Quando o solicitante de um
contrato com menos de 20 anos ou o usuário com menos de 18 anos não utilizar o Serviço de Filtragem de Acesso ou cancelá-lo,
será necessário apresentar esta carta.
Atenção: quando constatar a diferença entre as informações preenchidas neste formulário e os fatos, a solicitação para não utilizar o
Serviço de Filtragem de Acesso será desconsiderada, e poderá ser aplicado o serviço de filtragem, introduzido na loja da docomo.
Solicitamos a sua compreensão antecipadamente.
*
3 Indique o número do telefone celular contratado exceto quando solicitar um novo contrato.
*
4 Solicite o Provedor de Acesso que não necessita de Serviço de Filtragem.
弊社使用欄/Para uso da companhia
【備考欄】

（2018.11）

