Política de Privacitat
Quan precisem obte nir informac ió pe r la part teva, sempre et
demanarem que ens la proporc ionis volu ntàr iame nt de forma
expressa. Les dades demanades a través dels formu lar is de
recollida de dades del lloc web o a ltre s vies seran inc orporades a
un fitxer de dades de caràcter persona l, de l qual és responsab le
l’ASSOCIAC IÓ D’AMICS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
PER AL DESENVOLUPAMENT DELS POBLES
Aquesta ent itat tractarà les dades de forma confide nc ia l i amb la
fina litat exc lus iva d'ofer ir e ls serve is sol· lic itats, amb totes les
garant ies lega ls i de seguretat que imp osa la L le i Orgànic a
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
Persona l, el Reglam ent (UE) 2016/679 del Parlame nt Europeu i
del Conse ll de 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la L le i 34/200 2, d’11
de ju liol, de Serveis de la Soc ietat d e la Informac ió i Comerç
Elec trònic.
EL PROPIETARI DE LA W EB es com promet a no ced ir, vendre,
ni c ompart ir les dades amb tercers sense la seva aprovac ió
expressa.
Així mate ix, l’ ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LA REPÚBLI CA
DOMINICANA
PER
AL
DESENVOLUPAMENT
DELS
POBLES cancel· larà o rect ificarà les dades quan result in
inexactes, inc omp letes o hag in deix at de ser necessàries o
pertine nts per a la seva fina litat, de conform itat amb e l que
preveu la L le i Orgànica 15/1999, de 1 3 de desembre, de
Protecc ió de Dades de Caràcter Personal.
L'usuari podrà revoc ar el conse nt ime nt prestat i exercir e ls drets
d'accés, rectifica c ió, lim itac ió de l tractament, portab ilit at,
cance l· lac ió i opos ic ió d ir ig int -se al d om ic ili soc ia l de ,
l’ASSO CIAC IÓ D’AMICS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
PER AL DESENVOLUPAMENT DELS POBLES situat al c/
Alta fu lla 59 3r 2a
08302 Mataró ident ifica nt degudament i
ind ica nt de forma visib le e l concret dr et que s'exerceix.
EL PROPIETARI DE LA WEB adopt a e ls nive lls de seg uretat
corresponents requerits per la c itada Lle i Orgànica 15/1999 i
altra normat iva ap licab le. No obsta nt això, no assume ix cap
responsabilitat pe ls danys i per jud ic is derivats de a lterac ions que
1

tercers poden causar als sistemes
elec trònics o fitxers de l'usuar i.

informàt ics,

documents

EL PROPIETARI DE LA WEB podrà utilitz ar cookies durant la
prestació de serveis del lloc web. Les cookies són fitxers físics
d'informac ió persona l a llot jats e n e l propi term ina l de l'usuari.
L'usuari té la poss ib ilitat de c onfigurar el seu programa
na vegador de ma nera que s'impede ix i la creació d'arx ius cookies
o s’adverte ix i de la mate ixa.
Si optes a abandonar e l nostre lloc web a través d'enllaç os a
llocs web no perta nye nts a la nostra e ntit at, EL PROPIETARI DE
LA WEB no e s farà responsab le de les polí t iques de privac itat
d'aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguin
emmagatz emar a l'ord inad or de l'usuari.
La nostra polít ica respecte a l corre u electrò nic se ce ntra a
remetre únicame nt c omu nicac ions que hag is sol·l ic itat rebre.
Si prefere ixes no rebre aquests missatges per correu electrònic,
t’ofer irem, a tra vés dels mate ix os, la p ossib ilitat d'exerc ir e l teu
dret de cance l· lac ió i renú nc ia a la recepció d'aquests missatges,
de conform itat amb e l que disposa e l títo l III, art ic le 22, de la
Lle i 34 /2002 de Serveis per a la Soc ietat de la Informac ió i de
Comerç E lectrò nic.

Procedim ent en cas de realització d’activitats de caràcter
il·lícit
En e l cas que qualsevol usuari o un tercer c onsider i que
existe ixe n fets o cir cumstà nc ies que reve lin e l caràcter il· líc it de
la ut ilitz ac ió de qualsevol cont ingut i/o de la rea litz ac ió de
qualsevol act ivitat e n les pàgines web inc loses o accessib les a
través del lloc web, haurà d'enviar una not ificac ió a l
PROPIETARI
DE
LA
WEB
ide nt ifica nt-se
degudament,
especifica nt les suposades infracc ions i dec lara nt expressament, i
sota la seva responsabilitat, que la informac ió proporc ionada a la
not ificac ió és exacta.
Per a tota qüestió lit ig iosa que inc umbeix i a l lloc web del
PROPIETARI DE LA WEB, serà d'aplicac ió la leg islac ió
espanyola,
essent
competents
els
Jutjats
i
Tr ibu na ls
corresponents.
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