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AVISLEGAL
Accés al Web

El titular d’aquest Web és el Conselli, la direcció de contacte del qual és

ciberseguretat@governrepublica.org.

L’Avís Legal regula l’accés i utilització del Web per part dels seus usuaris.

L’accés i utilització del Web per part de l’usuari comporta l’acceptació de l’Avís Legal, així com de la

resta de polítiques que, si s’escau, es puguin preveure al Web.

Per tant, preguem a l’usuari que llegeixi atentament l’Avís Legal quan es proposi utilitzar el Web ja

que pot modi�car-se en qualsevol moment. Si no accepta l’Avís Legal, li preguem s’abstingui

d’utilitzar el Web.

Utilització i funcionament del Web

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del Web, així com de la informació que s’hi inclou.

Igualment, l’usuari es compromet a no realitzar cap acte amb objecte de danyar, inutilitzar i/o

sobrecarregar el Web, o que impedeixi, de qualsevol forma, la normal utilització i funcionament del

mateix.

S’informa a l’usuari que, en el supòsit que incompleixi l’Avís Legal o, si escau, la resta de polítiques

del Web, el titular del Web es reserva el dret a limitar, suspendre i/o terminar el seu accés al Web,

adoptant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària a l’efecte.

Aportacions econòmiques

En el cas que l'usuari desitgi fer una donació a través del Web, l'usuari haurà de facilitar les dades

personals previstes en el formulari habilitat a l’efecte.

El registre implica que l’usuari declara tenir capacitat legal necessària per fer la donació.

L’import de les donacions podrà ser qualsevol que indiqui l’usuari i es podrà fer mitjançant qualsevol

de les targetes de crèdit/dèbit previstes al Web.

En el supòsit que es detecti que hi ha hagut algun error en el procés de la donació, el titular del Web

ho noti�carà immediatament a l’usuari per a que pugui esmenar-lo el més aviat possible.

El càrrec s'efectuarà una vegada hagi estat acceptat per l'entitat �nancera de l’usuari.
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Responsabilitat

Tant l’accés al Web com l’ús que pugui fer-se de qualsevol informació que el Web contingui es

realitzen sota la responsabilitat exclusiva de l’usuari.

En el supòsit que es facin donacions, l’usuari també serà responsable de conèixer les

característiques, costos i ús del mètode de pagament, així com de tenir su�cient saldo per poder fer

la donació.

El titular del Web no es responsabilitza de qualsevol dany i/o perjudici que es pugui derivar,

directament o indirectament, de l’accés i/o ús de la informació continguda al Web, incloent i sense

limitar-s'hi, els produïts en els sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus i/o

atacs informàtics i tampoc serà responsable dels danys que puguin patir els usuaris per un ús

inadequat del Web ni de les caigudes, interrupcions, absència o defecte en les comunicacions i/o

Internet.

Addicionalment, el titular del Web no es fa responsable de cap dany i/o perjudici en el software i/o

hardware de l’usuari que es derivi de l’accés i/o ús del Web.

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis que el titular del Web pugui patir com a conseqüència de

l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què quedi sotmès en virtut de l’Avís Legal i/o de la

resta de polítiques.

Política en matèria d’enllaços (links)

a) Enllaços amb el Web

Qualsevol que tingui intenció d’incloure en un lloc web (“Web Enllaçant”) un enllaç que dirigeixi al

Web no podrà allotjar continguts, propis o de tercers, que: (i) siguin il·lícits, nocius, violents, racistes,

denigrants, etc.; i/o (ii) resultin inapropiats o no pertinents en relació amb el titular del Web.  

L’enllaç no implica que el titular del Web avali, promocioni, garanteixi, supervisi i/o recomani el

contingut i/o els serveis del Web Enllaçant, ni que sigui responsable del seu contingut. En el supòsit

d’incompliment de qualsevol dels termes referits anteriorment, el titular del Web procedirà, de

forma immediata, a la revocació de l’enllaç.  

b) Enllaços amb altres webs

En el Web es poden incloure diferents enllaços que permetin a l’usuari accedir a altres webs (“Webs

Enllaçats”). 

En cap cas, l’existència de Webs Enllaçats comporta recomanació, promoció, identi�cació i/o

conformitat del titular del Web amb les manifestacions, continguts i/o serveis proporcionats per

mitjà dels Webs Enllaçats. En conseqüència, el titular del Web no es fa responsable del contingut, i

els termes i condicions dels Webs Enllaçats, essent l’usuari l’únic responsable de comprovar-los i

acceptar-los cada vegada que accedeixi i els utilitzi. 

Propietat Industrial i Intel·lectual

Tots els drets de propietat intel·lectual sobre els dissenys, bases de dades, programes d’ordinador

subjacents (inclosos els codis font), els diferents elements que integren el Web (textos, grà�cs,
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fotogra�es, vídeos, gravacions sonores, combinacions de colors, etc.) [els “Continguts”], així com la

seva estructura, selecció i ordre, són titularitat del titular del Web o dels seus llicenciants. Els signes

distintius inclosos al Web (marques i noms comercials) són titularitat del titular del Web o dels seus

llicenciants.

L’ús del Web per part de l’usuari no suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual i/o

industrial sobre el Web i els Continguts.

En aquest sentit, queda expressament prohibit a l’usuari la reproducció, transformació, distribució,

comunicació pública, posada a disposició, extracció i/o qualsevol altra forma de difusió no

autoritzades expressament del Web, els seus Continguts i/o els signes distintius del titular del Web.

Do you like this page?

Avís legal

Política de cookies

El Responsable del tractament és el Consell que tractarà les seves dades personals amb la �nalitat

de gestionar les peticions que ens formuli i, si s’escau, les donacions. La legitimació per al tractament

és el seu consentiment. Podrem comunicar les dades únicament a altres entitats vinculades. Pot

consultar com exercir els drets d’accés, recti�cació, cancel·lació o supressió, oposició, limitació i

portabilitat, així com la Política de Privacitat completa

Hola marcoslamelastwitter@gmail.com. Fes click aquí si vols tancar sessió.

TweetLike Be the first of your friends to like this.


