
Avís legal

1. Identificació i Titularitat

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de
la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, el Titular exposa les seves
dades identificatives.

Titular:  La Teulada, Xarxa Cooperativa de Tarragona
CIF: G42998187
Domicili: Av. casas de muller 28, 43007 Tarragona
Correu electrònic: hola@lateulada.cat
Lloc web: www.forumdelsbarris.cat

2. Finalitat

La finalitat del lloc web www.forumdelsbarris.cat és comunicar els projectes
que duu a terme la cooperativa i compartir la informació bàsica i principal
sobre l’entitat.

Condicions d’Ús: La utilització del lloc web t’atorga la condició d’Usuari, i
implica l’acceptació completa de totes les clàusules i condicions d’ús incloses
en les pàgines:

Avís Legal
Política de Privacitat
Política de galetes

Si no estàs conforme amb totes i cadascuna d’aquestes clàusules i
condicions t’abstindràs d’utilitzar aquest lloc web.

L’accés a aquest lloc web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació
comercial amb La Teulada.

A través d’aquest lloc web, el Titular et facilita l’accés i la utilització de
diversos continguts que el Titular o els seus col·laboradors han publicat per
mitjà d’Internet.

A aquest efecte, t’obligues i compromets a NO fer servir qualsevol dels
continguts del lloc web amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en aquest



Avís Legal o per la legislació vigent, lesius dels drets i interessos de tercers, o
que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o
impedir la normal utilització dels continguts, els equips informàtics o els
documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol
equip informàtic propis o contractats per La Teulada, d’altres usuaris o de
qualsevol usuari d’Internet.

3. Mesures de seguretat

Les dades personals que facilitis al Titular poden ser emmagatzemades en
bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en
exclusiva a La Teulada, que assumeix totes les mesures d’índole tècnica,
organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i
qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb el que
s’estableix en la normativa vigent en protecció de dades.

No obstant, has de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes
informàtics a Internet no són del tot fiables i que, per tant, el Titular no pot
garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir
alteracions als sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’Usuari o als
seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos encara que el
Titular posi tots els mitjans necessaris i prengui les mesures de seguretat
oportunes per evitar la presència d’aquests elements nocius.

4. Dades personals

Pots consultar tota la informació relativa al tractament de dades personals
que recull el Titular a la pàgina de Política de Privacitat.

5. Continguts

El Titular ha obtingut la informació, el contingut multimèdia i els materials
inclosos en el lloc web de fonts que considera fiables, però, si bé ha pres
totes les mesures raonables per a assegurar que la informació continguda és
correcta, el Titular no garanteix que sigui exacta, completa o actualitzada. La
Teulada declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió
en la informació continguda en les pàgines d’aquest lloc web.



Queda prohibit transmetre o enviar a través del lloc web qualsevol contingut
il·legal o il·lícit, virus informàtics o missatges que, en general, afectin o violin
drets del Titular o de tercers.

La Teulada es reserva el dret a modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el
contingut de comunalitats.cat, els vincles o la informació obtinguda a través
del lloc web, sense necessitat de previ avís.

La Teulada no és responsable dels danys i perjudicis que poguessin
derivar-se de la utilització de la informació del lloc web o de la continguda en
les xarxes socials del Titular.

6. Propietat intel·lectual del web
Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d’aquesta pàgina web i el
seu disseny gràfic són titularitat exclusiva de La Teulada, Xarxa Cooperativa
de Tarragona, corresponent-nos l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels
mateixos.

Per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació
pública i transformació, total o parcial, sense l’autorització expressa de La
Teulada, Xarxa Cooperativa de Tarragona. Igualment, tots els noms
comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en
aquest web site estan protegits per llei.

7. Responsabilitat
Els enllaços o links que conté aquest lloc web poden conduir a l’Usuari a
altres llocs i pàgines web gestionats per tercers, sobre les quals La Societat
no exerceix cap tipus de control, el representat no respon ni dels continguts,
ni de l’estat d’aquests llocs i pàgines Web, i l’accés a les mateixes a través
d’aquest lloc web tampoc implica que el representat recomani o aprovi els
seus continguts.

La Societat no es responsabilitza dels errors o omissions que poguessin tenir
els continguts d’aquest lloc web o altres continguts als que es pugui accedir a
través de la mateixa. La Societat no es fa responsable dels danys derivats de
la utilització d’aquest lloc Web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la
base d’informació que s’hi facilita.

La Societat no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que
poguessin causar danys o alteracions al sistema informàtic, en els documents



electrònics o en els fitxers de l’Usuari d’aquest lloc web. En conseqüència, la
Societat no respon pels danys i perjudicis que els elements poguessin
ocasionar a l’Usuari o a tercers.

8. Tractament de dades de l’usuari
En compliment amb el que disposen les normatives vigents en protecció de
dades GDPR, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que
les dades personals ens faciliti seran incloses en un fitxer automatitzat de
dades de caràcter personal, creat i mantingut sota la responsabilitat de La
Teulada, Xarxa Cooperativa de Tarragona i degudament inscrit davant
l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

La finalitat d’aquest fitxer és mantenir informades a les persones interessades
en relació als programes de formació, suport i acompanyament en la creació
de cooperatives, i difusió de l’Economia Social i Solidària explicats en aquest
web.

Així mateix, les dades s’incorporaran al fitxer ”Subvencions de la Direcció
General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom”. La finalitat del
fitxer és gestionar les subvencions que atorga la Direcció General d’Economia
Social i Cooperativa i Treball Autònom que es duen a terme en el
desenvolupament de les competències que li són atribuïdes legalment. La
unitat responsable d’aquest, és el Departament de Treball i Empresa de la
Generalitat de Catalunya.

Les seves dades personals seran usades per a la nostra relació i poder
prestar-li els nostres serveis. Aquestes dades són necessàries per a poder
relacionar-nos amb vostè, el que ens permet l’ús de la seva informació
personal dins de la legalitat. Així mateix, també poden ser usats per a altres
activitats, com enviar publicitat o promocionar les nostres activitats.

Només el personal de la nostra entitat que estigui degudament autoritzat
podrà tenir coneixement de la informació que li demanem. Així mateix, podran
tenir coneixement de la seva informació aquelles entitats que necessiten tenir
accés a la mateixa perquè puguem prestar-li els nostres serveis. Igualment,
tindran coneixement de la seva informació aquelles entitats públiques o
privades a les quals estiguem obligats a facilitar les seves dades personals
amb motiu del compliment d’alguna llei.



Conservarem les seves dades durant la nostra relació i mentre ens obliguin
les lleis. Un cop finalitzats els terminis legals aplicables, els eliminarem de
forma segura.

En qualsevol moment pot dirigir-se a nosaltres per saber quina informació
tenim sobre vostè, rectificar-la si fos incorrecta i eliminar-la un cop finalitzada
la nostra relació, en el cas que això sigui legalment possible. També té dret a
sol·licitar el traspàs de la seva informació a una altra entitat (Portabilitat). Per
sol·licitar algun d’aquests drets, haurà de realitzar una sol·licitud escrita a la
nostra direcció, juntament amb una fotocòpia del seu DNI, per poder
identificar-lo: hola@lateulada.cat

En el cas que entengui que els seus drets han estat desatesos per la nostra
entitat, pot formular una reclamació a l’Agencia Espanyola de Protecció de
Dades (www.agpd.es).

9. Legislació i jurisdicció aplicable
Aquestes condicions queden subjectes a l’Ordenament jurídic espanyol. Per a
la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar de l’accés de la pàgina
Web, l’Usuari i La Societat acorden sotmetre’s expressament als jutjats i
tribunals de Tarragona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que el
correspongués.

Els usuaris de la nostra web són conscients de tot l’exposat i ho
accepten voluntàriament.

mailto:hola@lateulada.cat

