INFORMACIÓ LEGAL I PROTECCIÓ DE DADES
Domingo Callariza Gombau, amb domicili en carrer Astúries, nº 25, de Vinaròs
(Castelló), en qualitat de titular del lloc web www.meteovinaros.com, en compliment
de la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/99 de 13 de desembre i la Llei de Serveis
de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic 34/2002 d'11 de juliol, l'informa
sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal:

Objecte del present document
•
El titular, responsable d'aquest lloc web, posa a disposició dels usuaris aquest
document o "avís legal", amb el qual pretén complir les obligacions disposades en la
Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç electrònic (LSSI CE), així com informar a tots els usuaris del lloc web de les condicions d'ús.
Continguts del lloc web
•
El titular es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació continguda en
aquest lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar-ho en coneixement
dels usuaris .
• El titular fa els màxims esforços per assegurar que la informació disposada en
aquest lloc web sigui correcta i estigui actualitzada. No obstant això, en cas de
discrepància entre les dades presents en aquest lloc web i una versió impresa dels
mateixos, prevaldrà sempre la versió impresa.
Responsabilitat del titular i dels usuaris
•
El titular no es responsabilitzarà de la informació que aparegui en aquest lloc web,
quan aquesta hagi estat introduïda o modificada per un tercer, aliè al mateix.
•
Al lloc web es permet la introducció de certs continguts per part dels usuaris. El
titular no es farà responsable de les idees que aquests usuaris manifesten a través
d'aquesta via, o del contingut dels llocs web cap als que aquests usuaris puguin posar
enllaços. No obstant això, el titular es compromet a eliminar qualsevol contingut, o
enllaç al contingut, que es consideri il·lícit o immoral.
• Aquest lloc web disposa de la tecnologia necessària per evitar els atacs informàtics
més comuns de tipus XSS relacionats amb la publicació de contingut i tots els sistemes
disposen de contrasenyes d'accés. No obstant això, el titular no pot garantir que aquest
lloc web estigui lliure d'elements que puguin causar errors en l'equip de l'usuari o
transmetre virus. El titular no es farà responsable en cap cas de les possibles
controvèrsies produïdes per aquest motiu.

Recaptat i protecció de dades personals
• Vostè, en facilitar voluntàriament les seves dades personals a través de qualsevol
formulari d'aquest lloc web o d'un missatge de correu electrònic, autoritza
expressament al seu titular perquè tracti i incorpori en un fitxer de la seva propietat
aquelles dades remeses. La recollida i tractament de les dades personals que vostè
faciliti té com a finalitat contactar amb vostè per donar resposta a la seva petició i
informar sobre els productes i serveis que ofereix aquesta web a través de qualsevol
mitjà de comunicació, fins i tot electrònic. A cada formulari s'indicarà quines de les
dades és obligatori facilitar. Si vostè decideix no facilitar alguna de les dades
obligatòries l'enviament del formulari no es podrà realitzar o la informació no serà
suficient perquè el titular pugui prestar-li el servei o atenció que sol·licita.
• El titular ha adoptat les mesures tècniques necessàries per evitar l'alteració, pèrdua
o tractament no autoritzat a les dades personals que vostè faciliti, tenint en compte les
limitacions que presenta Internet, i manifesta el seu compromís de confidencialitat
respecte al tractament de les mateixes.
• Aquest lloc web utilitza cookies, necessàries per mantenir informació d'autenticació
en la seva relació amb l'usuari i per al control estadístic d'accés als continguts.
Aquestes galetes no recullen cap tipus d'informació de caràcter personal.
• Pot exercitar en tot moment els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició
posant-se en contacte amb Domingo Callariza Gombau, mitjançant correu electrònic :
meteovinaros@meteovinaros.com
Propietat intel·lectual i industrial
• El lloc web, incloent però no limitant a, el seu disseny, programació, configuració, el
disseny gràfic, fotografies, els logotips, el text i / o gràfics i altres elements necessaris
per al seu funcionament, són propietat del titular o, si escau disposa de llicència o
autorització expressa per part dels autors.
•
Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o
parcial, ús, explotació, distribució i comercialització de qualsevol dels elements
anteriorment esmentats, requereix en tot cas de l'autorització escrita prèvia per part del
titular. Qualsevol ús no autoritzat dels mateixos serà considerat un incompliment greu
dels drets de propietat intel·lectual i industrial, prenent-se les accions legals
necessàries.
.
•
Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens al titular i que poguessin aparèixer al
lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de
qualsevol conflicte relatiu als mateixos. En tot cas, el titular disposa de l'autorització
expressa i prèvia per part dels mateixos per incloure'ls en aquest lloc web.
• Per a realitzar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels
drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts
d'aquest lloc web, pot fer-ho a través del següent correu electrònic:
meteovinaros@meteovinaros.com

Llei aplicable i jurisdicció
•
Per a la resolució qualsevol conflicte relacionat amb el present lloc web o de les
activitats en ell desenvolupades, serà d'aplicació la legislació espanyola, a la qual se
sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els
conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Vinaròs, a la
província de Castelló.
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