AVÍS LEGAL
A continuació, es detalla l'índex de el present AVÍS LEGAL:
1. IDENTIFICACIÓ.
2. TERMES I CONDICIONS GENERALS.
2.1. ACCÉS I ÚS.
2.2. PROHIBICIONS.
2.3. INFORMACIÓ SOBRE ENLLAÇOS.
2.4. RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT.
2.5. DRET A CANVIAR LES CONDICIONS GENERALS.
2.6. CONTINGUT.
3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL
4. POLÍTICA APLICABLE XARXES SOCIALS
1. IDENTIFICACIÓ
En compliment del que disposa l'article 10, sobre el deure d'informació, de la
Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la informació i Comerç Electrònic
(LSSI-CE), s'indiquen a continuació les dades d'informació general d'el present
lloc web:
DADES DEL TITULAR D'AQUEST LLOC WEB (en endavant, el Prestador):
- Raó social: Vanessa Fernández Villena
- Nom de centre: Escola Bressol La Lluna.
- CIF: 45.640.954-F
- Adreça: C/ Alexander Bell 45 – CP 08224 Terrassa (Barcelona).
- Telèfon de contacte: +34 937 33 71 18 / +34 652 99 26 67
- Correu
electrònic:
info@lallunabressol.com
escolabressollalluna.terrassa@gmail.com
- Nº Registre (Dep. Educació Generalitat de Catalunya): 08064374.
- Codis de conducta adherits: No adherit a cap.

/

2. TERMES I CONDICIONS GENERALS.
Mitjançant el present lloc web, el prestador facilita l'accés i utilització de
diferents serveis i continguts i, com a responsable de el present lloc web,
posa a disposició dels usuaris el present avís legal que regula els drets i
obligacions de l'accés, navegació i utilització de el present lloc web.
A l'efecte de les presents condicions, s'entendrà com a "lloc web" l'aparença
externa de les interfícies de pantalla (forma estàtica i dinàmica), així com
tots els elements integrats en els interfícies de pantalla i aquells serveis o
recursos en línia que, si és el cas, s'ofereixi el @ s Usuari @ s.
S'entén com a "Usuari @" l'accés, navegació i ús de el present lloc web, així
com els espais habilitats per interactuar entre usuaris i usuàries, usuaris i
usuàries i titular d'aquest lloc web, així com els comentaris i / o espais bloc.
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La condició d'usuari @ implica l'acceptació, des de l'inici de la navegació, de
totes les condicions aquí establertes, així com les seves ulteriors
modificacions, sense perjudici de l'aplicació de la legislació aplicable en cada
moment; per això, es recomana llegir les presents Condicions cada vegada
que es visiti el present lloc web.
2.1. ACCÉS I ÚS
L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús de el present lloc web. S'entén
"accés" l'accés a la informació, continguts i / o serveis i dades ofertes pel
present lloc web.
L'accés a la majoria de continguts de el present lloc web és completament
gratuït i no requereix registre previ.
En cap cas el prestador es responsabilitzarà de la veracitat de les dades de
registre facilitades pels usuaris, de manera que cada usuari @ serà l'únic / a
responsable que la informació facilitada a prestador resulti adequada, exacta
i precisa o, en cas contrari , respondrà de les possibles conseqüències que
puguin derivar de la manca de qualitat de les dades.
Menors d'edat
Queda prohibit l'accés a aquest lloc web per part de menors d'edat. No
obstant això, en cas que tingui lloc l'accés a aquest lloc web i registre per
part d'un menor, es presumeix que aquest accés s'ha realitzat amb
autorització prèvia i expressa dels seus pares, tutors o representants legals,
sense perjudici que el prestador es reservi el dret a realitzar totes les
verificacions i comprovacions consideri oportunes.
S'adverteix que el prestador no pot controlar que els menors d'edat facin ús
de el present lloc web i dels seus serveis, de manera que no assumim cap
responsabilitat a l'respecte. Per tant, els únics responsables seran els pares i
tutors legals de el menor en qüestió, ja que són els que han de controlar i
atorgar el consentiment oportú, així com impedir l'accés a la present pàgina
web.
2.2. PROHIBICIONS
A continuació es detallen, a títol indicatiu però no exhaustiu, les prohibicions
per a tot usuari:
-

-

Fer servir el present lloc web de manera que pugui provocar danys,
interrupcions, ineficiències o defectes en el seu funcionament o en els
sistemes informàtics de qualsevol tercer o, si s'escau de l'titular de la
present pàgina web.
Fer servir el present lloc web per a la transmissió, instal·lació o
publicació de qualsevol virus, codi maliciós o altres programes o arxius
perjudicials.
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-

-

-

-

-

-

Fer servir el present lloc web per recollir dades de caràcter personal
d'altres usuaris.
Fer servir el present lloc web de forma il·legal, en contra de la bona
fe, la moral i l'ordre públic.
Inscriure’s través d'aquest lloc web amb una identitat falsa, suplantant
a tercers o utilitzant un perfil o realitzant qualsevol altra acció que
pugui confondre a altres usuaris sobre la identitat de l'origen d'un
missatge.
Accedir sense autorització a qualsevol secció de el present lloc web, a
altres sistemes o xarxes connectats a aquest lloc web, a cap servidor
de prestador, ni als serveis oferts a través d'aquest lloc web, per mitjà
de pirateig o falsificació, extracció de contrasenyes o qualsevol altre
mitjà il·legítim.
Trencar, o intentar trencar, les mesures de seguretat o autenticació de
el present lloc web o de qualsevol xarxa connectada a aquest, o les
mesures de seguretat o protecció inherents als continguts oferts en el
present lloc web;
Dur a terme alguna acció que provoqui una saturació desproporcionada
o innecessària en la infraestructura de el present lloc web o en els
sistemes o xarxes de prestador, així com en els sistemes i xarxes
connectats a aquest lloc web.
Impedir el normal desenvolupament d'un esdeveniment, concurs,
promoció o qualsevol altra activitat disponible a través d'aquest lloc
web o qualssevol de les seves funcionalitats, ja sigui alterant o tractant
d'alterar, il·legalment o de qualsevol altra forma, l'accés, participació
o funcionament d'aquells, o falsejant el resultat dels mateixos i / o
utilitzant mètodes de participació fraudulents, mitjançant qualsevol
procediment, i / o mitjançant qualsevol pràctica que atempti o vulneri
cap manera les presents Condicions Generals d'Ús.
Fer servir el present lloc web per a transmetre o publicar qualsevol
material de caràcter difamatori, ofensiu, racista, vulgar, denigrant,
pornogràfic, o de naturalesa obscena o amenaçadora o que pugui
causar molèstia a qualsevol persona;

'incompliment de qualsevol de les anteriors obligacions per l'usuari podrà
portar aparellada l'adopció pel prestador de les mesures oportunes emparades
en Dret i en l'exercici dels seus drets o obligacions, i pot arribar a l'eliminació
o bloqueig del compte de l'usuari infractor, sense que hi hagi possibilitat
d'indemnització pels danys i perjudicis causats.
El titular d'aquest lloc web es reserva el dret a retirar tots aquells continguts,
aportacions o comentaris que siguin contraris a la llei, la moral i l'ordre
públic, sent a títol enunciatiu, però no limitatiu, aquells que vulnerin la
dignitat de la persona , discriminatoris, racistes, xenòfobs, que siguin
contraris a la joventut o la infància, pornogràfics o que atemptin contra la
seguretat pública. En qualsevol cas, el prestador no serà responsable de les
opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats o altres eines de
participació.
2.3. INFORMACIÓ SOBRE ENLLAÇOS.
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En cas que en el present lloc web inclogui enllaços a altres pàgines web
mitjançant botons, links, banners o continguts encastats, informem que
aquests es troben directament gestionats per tercers, sense tenir ni mitjans
humans ni tècnics per conèixer de forma prèvia i / o controlar i / o aprovar
tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres
plataformes a les que es puguin establir enllaços des del present lloc web.
Qualsevol ús d'un vincle o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat
i risc exclusiu de l'usuari i el prestador no recomana ni garanteix cap
informació obtinguda a través d'un vincle aliè a aquest lloc web ni es
responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l'ús o mal
ús d'un vincle, o de la informació obtinguda a través d'ell, incloent altres
vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'usar o
usar malament un vincle, tant a l'connectar des de la present web com a
l'accedir a la informació d'altres webs des de la present web.
En conseqüència, el prestador no serà responsable per qualsevol aspecte
relatiu a la plataforma o pàgina web a la qual es pogués establir un enllaç des
del present lloc web, en concret, a títol enunciatiu i no limitatiu, sobre el seu
funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus
productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts,
en general.
En aquest sentit, si els usuaris tinguessin coneixement efectiu de que les
activitats desenvolupades a través d'aquestes pàgines web de tercers són
il·legals, i / o contravenen la moral i / o l'ordre públic, hauran de comunicar
immediatament el titular d'aquest lloc web als efectes que es procedeixi a
deshabilitar l'enllaç d'accés a les mateixes, acció que es durà a terme en el
menor temps possible des del moment en què el prestador tingui coneixement
d'aquesta circumstància.
En qualsevol cas, l'establiment de qualsevol tipus d'enllaç des del present lloc
web a una altra pàgina web aliè no implicarà que existeixi algun tipus de
relació, col·laboració o dependència entre el prestador i el responsable
d'aquesta pàgina web aliena.
Retirarem aquells enllaços, de manera immediata i quan
coneixement, que poguessin lesionar béns o drets d'un tercer.

tinguem

Estarà prohibida tota incorporació d'enllaç a la nostra pàgina web sense
l'expressa autorització per escrit.
2.4. RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT.
La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines web
poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica
s'incorporen canvis a la informació continguda. El titular d'aquest lloc web pot
introduir en qualsevol moment millores i / o canvis en els serveis o
continguts.
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El prestador ha obtingut la informació i els materials inclosos a la web de
fonts considerades com a fiables, però, si bé s'han pres les mesures
corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no
garanteix que sigui exacta i actualitzada.
El prestador no pot garantir la fiabilitat, utilitat o veracitat absolutament tota
la informació i / o dels serveis de el present lloc web, ni tampoc de la utilitat
o veracitat de la documentació posada a disposició a través de la mateixa.
En conseqüència, el prestador no garanteix (a títol indicatiu però no
exhaustiu):
-

La no disponibilitat, manteniment i funcionament de el present lloc
web o dels seus serveis o continguts;
La continuïtat dels continguts del Lloc Web;
La invulnerabilitat, des del punt de vista de la seguretat, de el present
lloc web i / o la impossibilitat de vulnerar les mesures de seguretat que
s'adoptin en el mateix;
la manca d'utilitat o rendiment dels continguts;
Els errors i omissions en la informació publicada així com la falta
d'utilitat, adequació o validesa de el present lloc web o dels seus
serveis o continguts per satisfer necessitats, activitats o resultats
concrets o expectatives dels Usuaris.

No obstant l'anterior, el prestador declara que ha adoptat totes les mesures
necessàries, dins les seves possibilitats i de l'estat de la tècnica, per garantir
el funcionament de el present lloc web i reduir a l'mínim els errors de sistema
i garantir el màxim nivell de seguretat dels usuaris, tant des del punt de vista
tècnic com dels continguts publicats.
En cas que l'usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb
base a la informació inclosa en qualsevol dels llocs web, es recomana la
comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.
L'accés a aquest lloc web no implica l'obligació per part de l'prestador de
controlar l'absència de virus o qualsevol altre element informàtic danyós.
Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la
detecció i desinfecció de programes informàtics nocius. El Presador no es
responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels Usuaris o de
tercers durant l'ús de la mateixa.
El titular d'aquest lloc web no es fa responsable dels danys que poguessin
ocasionar-se usuaris
2.5. DRET DE CANVIAR EL CONTINGUT
El titular d'aquest lloc web es reserva el dret a modificar o actualitzar, en
qualsevol moment i sense preavís, les presents condicions, d'acord al seu
propi criteri, motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de
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l'Agència Espanyola de Protecció de Dades , així com el contingut i resta de
condicions de la present pàgina web.
2.6. CONTINGUT
El present lloc web conté informació merament informativa o divulgativa, pel
que pot no reflectir l'estat actual de la matèria en concret, de la legislació o
jurisprudència aplicable en cada moment i, en conseqüència, el titular
d'aquest lloc web, no es responsabilitza dels usos que puguin donar-se a la
mateixa.
No garantim ni serem responsables de les conseqüències que es puguin derivar
de possibles errors en els continguts que poguessin aparèixer en aquesta
pàgina web. Posem tot el nostre esforç i dedicació per evitar errors en els
continguts.
3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL
La present pàgina web, el seu codi font, així com els seus continguts es troben
protegits per la legislació relativa a propietat intel·lectual. Inclou a títol
enunciatiu i no exhaustiu, la mateixa plataforma, textos, fotografies o
il·lustracions, logotips, marques, grafismes, dissenys, interfícies, o qualsevol
altra informació o contingut i els serveis disponibles a través d'aquest.
A l'accedir a aquest lloc web, l'usuari no adquireix cap dret sobre els drets de
propietat intel·lectual o industrial de el mateix; de manera que l'usuari
reconeix expressament, i amb caràcter general, que o tots els elements
susceptibles d'objecte de propietat intel·lectual de la present pàgina web
estan subjectes a drets de propietat intel·lectual de l'titular de la present
pàgina web i / o de tercers que hagin autoritzat degudament la seva inclusió a
la present web. En conseqüència, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web
no podran ni còpia, modificar, distribuir, transmetre, reproduir, publicar
cedir ni vendre els elements protegits o derivats, sense la corresponent
autorització per escrit del seu titular o titulars.
Queda prohibit suprimir, alterar o manipular les indicacions de drets d'autor o
altres elements que identifiquin als titulars de drets dels continguts d'aquest
lloc web, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals,
o qualsevol mecanisme de protecció o informació incorporada a els mateixos.
Ens reservem la possibilitat de dur a terme totes aquelles accions, de
qualsevol índole, en defensa dels nostres interessos i contra aquells usuaris
que violin o infringeixin els drets de el present apartat.
4. POLÍTICA APLICABLE XARXES SOCIALS.
Les condicions de participació per a les nostres xarxes socials són les mateixes
que les indicades en els apartats anteriors. No obstant això això, a
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continuació, es detallen determinades condicions específiques (a títol
enunciatiu però no limitatiu):
- El prestador es reserva el dret a esborrar els missatges que
incompleixin amb la present política o amb el present AVÍS LEGAL. A
tall d'exemple, s'eliminaran tots aquells missatges o continguts
ofensius, amenaçadors, vejantes, sempre que la plataforma així ho
permeti.
- El prestador s'eximeix de tota responsabilitat de l'incompliment de les
normes aplicables a les nostres xarxes socials per la participació o
comentaris dels usuaris i conseqüències que puguin derivar de
l'incompliment.
Les condicions i informació relativa a la protecció de dades de les nostres
xarxes socials es troba detallada a la nostra POLÍTICA DE PRIVACITAT, sense
perjudici de la política de privacitat de cadascuna de les xarxes socials que
l'usuari estigui registreu.
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