POLÍTICA PRIVACITAT

En la Política de Privacitat informem sobre les obligacions i drets que et corresponen com a
usuari d’aquesta pàgina web, tecnicsjubilats.cat el nostre deure és informar i el teu deure és
estar degudament informat.
En aquesta Política de Privacitat t’informarem amb total transparència sobre la finalitat d’aquest
lloc web i tot el que afecta a les dades que ens facilitis, així com les obligacions i drets que et
corresponen.
Per començar, has de saber que aquest lloc web compleix amb les normatives vigents en
matèria de protecció de dades, al que afecta a les dades personals que ens facilitis amb el teu
consentiment exprés i a les cookies que utilitzem per a que aquest lloc web funcioni
correctament i pugui desenvolupar la seva activitat.
Concretament, aquesta pàgina web s’ajusta al compliment de les següents normatives:
El RGPD Reglament General sobre Protecció de Dades reglament vigent des del 25 de maig
del 2018 a tota Europa. Normativa de la Unió Europea que unifica la regulació del tractament
de les dades personals en els diferents països de la UE.
La LOPD Llei Orgànica de Protecció de Dades que regula el tractament de les dades
personals i les obligacions que hem d’assumir els responsables d’una web o un blog a l’hora de
gestionar aquesta informació. Normativa a nivell Estatal.
La LSSI Llei de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic que regula
les transaccions econòmiques mitjançant medis electrònics. Normativa a nivell Estatal.
DADES D’IDENTIFICACIÓ
El responsable i titular d’aquest lloc web tecnicsjubilats.cat és:
•
•
•
•

Nom: Tècnics Jubilats
Domicili Social: Barcelona - El Prat de Llobregat - Pallejà
Activitat del lloc web: publicació de contingut relacionat amb el món tècnic i aficions.
Correu electrònic: info@tecnicsjubilats.cat

Les dades personals que ens facilitis, sempre amb el teu consentiment exprés,
s’emmagatzemaran i tractaran amb la finalitat prevista i descrita a continuació en aquesta
Política de Privacitat, fins el moment que ens demanis que les eliminem.
T’informem de que aquesta Política de Privacitat pot ser modificada en qualsevol moment, amb
el fi d’adaptar-la a novetats legislatives o canvis en les nostres activitats, sent vigent la que en
cada moment es trobi publicada en la web. Aquesta modificació se’t notificarà abans de la seva
aplicació.

CONDICIONS D’ÚS
Has de saber, per a la teva tranquil·litat, que sempre et sol·licitarem el teu consentiment exprés
per a recollir les teves dades amb la corresponent finalitat especificada en cada cas, el que
implica que, en cas d’atorgar aquest consentiment, has llegit i acceptat aquesta Política de
Privacitat.
En el moment en que accedeixis i utilitzis aquesta pàgina web, assumeixes la teva condició
d’usuari amb els teus corresponents drets i obligacions.
Si ets major de 13 anys, podràs utilitzar el formulari de contacte com a usuari del lloc web
sense el previ consentiment dels teus pares o tutors.
Si ets menor de 13 anys, necessitaràs el consentiment dels teus pares o tutors per al
tractament de les teves dades personals.
REGISTRE I FINALITAT DE LES TEVES DADES
Quan accedeixis en el formulari de contacte, et sol·licitarem exclusivament les dades
necessàries amb les finalitats descrites a continuació. En tot moment, hauràs de donar el teu
consentiment exprés, quan et sol·licitem informació personal amb les següents finalitats:
•
•

•

Les finalitats concretes que particularment s’indiquen en la pàgina on apareix el
formulari de contacte o registre electrònic.
Amb caràcter general, per atendre les teves sol·licituds, comentaris, consultes o
qualsevol tipus de petició que efectuïs com a usuari a través del formulari de contacte
de la nostra pàgina web.
Per a informar-te sobre consultes, peticions, activitats i/o novetats via correu electrònic.

Has de saber que proporcionem i facilitem enllaços a pàgines i/o plataformes de tercers, amb la
finalitat de facilitar les cerques i la fàcil adquisició dels mateixos enllaços.
Aquestes pàgines web enllaçades i que pertanyen a tercers no han estat revisades ni són
objecte de controls, ni recomanació per la nostra part, pel que en cap cas TÈCNICS JUBILATS
serà considerat responsable dels continguts d’aquests llocs web, de les responsabilitats
derivades del seu ús en tots els àmbits, ni per les mesures que s’adoptin relatives a la privacitat
de l’usuari, tractament de les seves dades de caràcter personal o altres que puguin establir-se.
Per tot això, et recomanem la lectura detinguda i anticipada de totes les condicions d’ús,
polítiques de privacitat, avisos legals i/o similars d’aquests llocs web enllaçats, abans de
procedir a fer ús d’aquestes pàgines web.
EXACTITUD Y VERACIDAD DE LOS DATOS
Com a usuari, ets l’únic responsable de la veracitat i modificació de les dades que enviïs a
tecnicsjubilats.cat exonerant-nos de qualsevol responsabilitat al respecte.
És a dir, a tu et correspon garantir i respondre en qualsevol cas l’exactitud, vigència i
autenticitat de les dades personals facilitades, i et compromets a mantenir-los degudament
actualitzats.
D’acord amb l’expressat en aquesta Política de Privacitat, acceptes proporcionar informació
completa i correcta en el formulari de contacto de la nostra pàgina web.

DRET DE REVOCACIÓ
Com a titular de les dades que ens facilitis, podràs exercir en qualsevol moment els teus drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant-nos un correu electrònic a
info@tecnicsjubilats.cat adjuntant-nos una fotocòpia del teu document d’identitat com a prova.
ACCÉS A DADES PER COMPTE DE TERCERS
Per poder prestar serveis estrictament necessaris per al funcionament i desenvolupament de
les activitats d’aquest lloc web, t’informem que compartim dades amb els següents prestadors
de servei sota la seva corresponent Política de Privacitat.
Pots tenir la total tranquil·litat de que aquests tercers no podran utilitzar aquesta informació per
a ningun altre fi que no estigui regulat específicament en les nostres relacions amb ells en virtut
de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
Aquest lloc web està allotjat a CDMon, amb marca comercial CDMon, que proporciona els
serveis de hosting per a que puguis accedir i navegar en la nostra pàgina web. Aquí pots
consultar la política de privacidad i els aspectos legales d’aquesta empresa
La nostra pàgina web podrà utilitzar servidores publicitarios con el fin de facilitar los contenidos
comerciales que visualizas en nuestras páginas. Dichos servidores publicitarios utilizan cookies
que le permiten adaptar los contenidos publicitarios a los perfiles demográficos de los usuarios:
MESURES DE SEGURETAT
Com a titular de la pàgina web, TÈCNICS JUBILATS ha adoptat totes les mesures tècniques i
d’organització necessària per garantir la seguretat i la integritat de les dades de caràcter
personal que tracti, així com per evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no
autoritzats.
Et recordem que, per a més informació, puguis consultar les nostres pàgines: Avís Legal I
Política de Privacitat.

Si tens qualsevol dubte sobre aquesta Política de Privacitat, pots enviar-nos un correu
electrònic a: info@tecnicsjubilats.cat

