CONDICIONS GENERALS D'ÚS
DE SALLENET
Dades de l'empresa
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, a continuació s'exposen les dades
identificatives de l'empresa.
• Entitat Titular: GERMANS DE LES ESCOLES CRISTIANES,
SECTOR CATALUNYA. A partir d'ara LA SALLE.
• Adreça: C/ SANT JOAN DE LA SALLE, 38
• Telèfon: 934183500
• Correu electrònic: comunicacio@lasalle.cat
Identificació del lloc
La informació continguda en aquestes planes web fa referència al centre LA
SALLE BARCELONETA, de l'entitat titular GERMANS DE LES ESCOLES
CRISTIANES, SECTOR CATALUNYA, a les activitats que s'hi realitzen i a les
entitats i associacions que el componen. Als efectes anteriors, els continguts són
tramesos pels diferents estaments per a la seva inserció en aquest espai virtual.
Objecte del web
Les planes contingudes en el web tenen per objecte facilitar el coneixement de la
missió, visió i valors a BARCELONA així com l'enllaç informatiu a les obres
d'educació formal i no formal de La Salle BARCELONETA del SECTOR
CATALUNYA i DEL DISTRICTE Espanya i Portugal, de les activitats que
realitza i de difondre el missatge cristià en el qual es basa el seu ideari. LA
SALLE BARCELONETA es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment
i sense previ avís, modificacions de la informació continguda en el seu web o en
la seva configuració i presentació.
La informació continguda en aquestes planes web solament ho és a efectes
enunciatius i no constitueix una oferta vinculant que obligui cap Col·legi ni LA
SALLE BARCELONETA que li dóna suport, amb cap persona física o jurídica.
Condicions d'accés i disponibilitat
L'accés als continguts d'aquest web té caràcter de servei educatiu per a tots els
Usuaris. Per a qualsevol contingut sensible o protegit es requerirà un registre.
Aquest registre haurà de ser aprovat per l'Administrador de Sallenet, el qual
comprovarà la relació de l'usuari sol·licitant amb el centre escolar o LA SALLE
BARCELONETA, de manera que es protegeixin així els continguts de caràcter
privat i la protecció dels menors del centre escolar segons les corresponents lleis
estatals.

Exoneració de responsabilitats
Per ús indegut:
En accedir a aquest web s'accepta que LA SALLE BARCELONETA no serà
responsable de cap conseqüència, dany o perjudici que es derivi d'aquest accés o
ús de la informació de l'esmentat web o per l'accés a altres matèries a internet a
través de les connexions amb aquest web.
Per continguts de tercers:
El web pot contenir enllaços d'hipertext cap a altres planes de la world wide web
que són completament independents d'aquestes planes web. LA SALLE
BARCELONETA no respondrà o garantirà, de cap manera, l'exactitud,
insuficiència o autenticitat de la informació subministrada per qualsevol persona
o entitat, física o jurídica, amb o sense personalitat jurídica pròpia, a través dels
esmentats enllaços d'hipertext.
Por errors tecnològics aliens:
LA SALLE BARCELONETA no serà responsable dels possibles danys o
perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus
informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu
del sistema elegit (xarxa telefònica, internet, etc.), motivades per causes alienes
al Col·legi; de retards o bloquejos en l'ús del sistema elegit causats per
deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el
Servidor, en el sistema d'internet o en altres sistemes electrònics, així com de
danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions
il·legítimes en el sistema elegit, fora del control del webmaster. Així mateix,
s'exonera la Institució de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que
pogués patir el visitant del web com a conseqüència d'errors, defectes o
omissions en la informació facilitada.
Propietat intel·lectual
El material contingut en aquest web està subjecte a Copyright. L'accés permès
no implica altres drets o llicència per a la seva reproducció i/o distribució sense
l'autorització expressa de la Institució propietària.
Els escuts, logotips, dissenys, continguts i objectes similars que formen part
d'aquest web estan protegits per les lleis de propietat industrial i intel·lectual i el
seu corresponent copyright.

Protecció de dades de caràcter personal
L'emplenament de les dades sol·licitades en els qüestionaris del web se
circumscriu als requeriments propis de cada apartat amb la finalitat i objecte de
facilitar un mitjà de comunicació entre el col·legi i la societat, entre les
associacions que el componen i els seus associats.
El fet d'omplir qualsevol formulari i d'enviar-lo suposa que el remitent accepta
que les seves dades siguin tractades i tingudes en compte en aquells fòrums
educatius i acadèmics en què es cregui convenient.

LA SALLE BARCELONETA i els estaments representats en el lloc WEB,
destinatari i posseïdor d'aquestes dades, podran sotmetre'ls a tractament en bases
de dades que tractarà i gestionarà directament, comprometent-se a respectar i
facilitar l'exercici dels drets d'accés, rectificació i cancel·lació per part de
l'afectat en l'àmbit reconegut per la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD
15/1999, de 13 de desembre).
Les dades seran cancel·lades un cop deixin de ser necessàries per a la finalitat a
la qual es destinen.
L'usuari és l'únic responsable de la veracitat i de la correcció de les dades
enviades, així com dels missatges que poguessin afectar a la dignitat de les
persones.

POLÍTICA DE PRIVACITAT
El present avís i informació legals (des d'ara, l'«Avís Legal») regula l'ús del servei web
barceloneta.sallenet.cat, del qual és titular GERMANS DE LES ESCOLES
CRISTIANES Sector Catalunya amb domicili al carrer Sant Joan de La Salle, 38,
08022 de Barcelona, adreça electrònica comunicacio@lasalle.cat, i NIF R0800055F.
El Col·legi La Salle BARCELONETA és titularitat dels GERMANS DE LES ESCOLES
CRISTIANES Sector Catalunya (des d'ara, LA SALLE). Amb domicili a C/ Balboa , 18,
08003 de Barcelona, telèfon 933195475 i adreça electrònica lasallecomtal@lasalle.cat.
•

Per ser usuari registrat de Sallenet de La Salle BARCELONETA cal ser
alumne/a matriculat, pare, mare, tutor/a legal d'un alumne/a matriculat i
professor/a contractat d'aquest centre. L'usuari i la contrasenya segura la hi
facilita La Salle BARCELONETA. El tractament de les seves dades de caràcter
personal estan d'acord al que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de
Dades de Caràcter Personal i altres normatives d'aplicació.

•

Cookies. L'accés a Sallenet pot implicar la utilització de cookies. Les cookies
són petites quantitats d'informació que s'emmagatzemen en el navegador utilitzat
per cada usuari perquè el servidor recordi certa informació que posteriorment
pugui utilitzar. Aquesta informació permet que vostè sigui identificat com un
usuari concret i permet guardar les seves preferències personals, així com
informació tècnica com poden ser visites o planes concretes que visiti. Aquells
usuaris que no desitgin rebre cookies o en vulguin ser informats abans que
s'emmagatzemin en el seu ordinador, poden configurar el seu navegador amb
aquesta finalitat.

•

La utilització del web barceloneta.sallenet.cat, així com dels serveis generals
d'informació que s'ofereixen per part de La Salle BARCELONETA en aquest
lloc web són un servei que ofereix el centre i sense perjudici que aquesta
circumstància pugui variar d'acord amb la Clàusula quinzena d'aquestes
Condicions Generals o per les Condicions Generals d'Ús que regulin
particularment qualsevol dels serveis inclosos oferts per La Salle
BARCELONETA.

•

Pel sol fet d'usar el portal de La Salle BARCELONETA l'usuari manifesta la
seva acceptació sense reserves de les presents condicions generals.

•

L'usuari s'obliga a no utilitzar el web ni els serveis que hi ofereix La Salle
BARCELONETA per a la realització d'activitats contràries a les lleis, a la
moral, a l'ordre públic i, en general, a fer-ne ús conforme a les presents
condicions generals. S'obliga, al mateix temps, a no realitzar a través dels
serveis, activitats publicitàries o d'explotació comercial i a no remetre missatges
utilitzant una identitat falsa, així com a no amagar, de cap manera, l'origen del
missatge.

•

La Salle BARCELONETA actua exclusivament com a responsable del web site
prestador d'un servei d'informació sobre els seus propis serveis, i no es fa
responsable dels continguts que, en contravenció de les presents condicions
generals, els usuaris poguessin enviar o publicar, essent l'usuari l'únic
responsable de la veracitat d'aquells continguts.

•

L'usuari s'obliga a respectar les restriccions d'ús del web barceloneta.sallenet.cat
i dels serveis oferts per La Salle BARCELONETA en cada moment.

•

La Salle BARCELONETA no serà responsable dels errors que es poguessin
produir, inclòs l'esborrat, transmissió incompleta o retard en la remissió, i
tampoc no es compromet al fet que la xarxa de transmissió estigui operativa en
tot moment. Tampoc no respondrà La Salle BARCELONETA en cas que un
tercer, transgredint les mesures de seguretat establertes, accedeixi als missatges
o els utilitzi per a la remissió de virus informàtics.

•

La Salle BARCELONETA ha adoptat les mesures de seguretat legalment
exigides per a la protecció de les dades personals subministrades per l'usuari.
Tanmateix, no pot garantir la invulnerabilitat absoluta dels seus sistemes de
seguretat, ni pot garantir la seguretat o inviolabilitat d'aquestes dades en la seva
transmissió a través de la xarxa per circumstàncies alienes a la institució.

•

Li informem de la implementació de les mesures de seguretat sobre les dades
legalment establertes, així com de la possibilitat que vostè exerceixi els drets
d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter
personal, mitjançant comunicació escrita adreçada a la direcció del col·legi La
Salle BARCELONETA a la següent adreça de correu electrònic:
lasallebarceloneta@lasalle.cat.

•

La Salle BARCELONETA no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels
continguts que els usuaris transmetin amb la utilització del web
barceloneta.sallenet.cat o dels serveis que s'hi ofereixen, així com tampoc la seva
veracitat o exactitud.

•

La Salle BARCELONETA no controla la utilització que els usuaris fan del
web barceloneta.sallenet.cat, ni garanteix que ho facin de forma conforme a les
presents Condicions Generals.

•

Tots els continguts i drets intel·lectuals (dissenys, marques comercials,
fotografies...) inclosos al web barceloneta.sallenet.cat, estan protegits pels drets
d'autor i altres drets sobre la propietat intel·lectual de La Salle BARCELONETA
i dels altres titulars dels drets.

•

La Salle BARCELONETA no controla ni garanteix l'absència de virus
informàtics en els serveis prestats per tercers a través del web
barceloneta.sallenet.cat que puguin produir alteracions en el seu sistema
informàtic (software i hardware) o en els documents i fitxers electrònics
emmagatzemats en el seu sistema informàtic. Els dispositius d'enllaç que el web
posa a disposició dels usuaris té per únic objecte facilitar-los la recerca de la
informació disponible a Internet.

•

La Salle BARCELONETA podrà interrompre el servei del web
barceloneta.sallenet.cat que estigui utilitzant l'usuari i resoldre de forma
immediata la relació amb l'usuari si detecta un ús de l'esmentat web o de
qualsevol dels serveis que s'hi ofereixen que pugui considerar contrari al present
avís legal.

•

La Salle BARCELONETA es reserva el dret de deixar de prestar qualsevol
dels serveis oferts, essent suficient per a això el fet de comunicar-ho en la
pantalla d'accés al servei amb un preavís de QUINZE (15) dies. Així mateix es
reserva el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ
avís, la presentació i condicions del web www.lasallecomtal.org, així com els
serveis oferts i les condicions requerides per a la seva utilització.

•

La Salle BARCELONETA podrà, en qualsevol moment, modificar el present
Avís Legal o introduir noves condicions d'ús del web i/o dels serveis que s'hi
ofereixen, inclòs el cessament de la gratuïtat. Aquestes modificacions només
seran d'aplicació a partir de la seva entrada en vigor.

•

Les parts, amb expressa renúncia al seu propi fur, accepten com a legislació
rectora del present contracte, l'espanyola i se sotmeten per a la resolució de tots
els litigis que se'n poguessin derivar, als Jutjats i Tribunals corresponents.

•

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de protecció de dades de caràcter personal, li informem que les dades de
caràcter personal que vostè ens faciliti en aquest web site amb ocasió de
sol·licitar informació addicional sobre els nostres serveis, quedaran incorporades
i seran tractades en els fitxers responsabilitat de La Salle BARCELONETA,
inscrites en el Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades,
amb la finalitat de poder prestar-li la informació sol·licitada.

•

En qualsevol cas, el titular de les dades resta informat i dóna el consentiment per
a la comunicació de les esmentades dades sota les degudes condicions de
seguretat i privacitat, pel període que resulti necessari per a la finalitat per a la
qual són demanades i tractades.

•

Obligació de fer un ús correcte del Servei: L'usuari (pare, mare, tutor/a legal,
alumnes i professors i professores) es compromet a utilitzar el Servei de

conformitat amb la llei, amb aquestes Condicions Generals, així com amb la
moral i bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.
Compromisos dels Usuaris:
L'usuari s'obliga a abstenir-se d'utilitzar el Servei amb fins o efectes il·lícits, contraris al
que s'estableix en les Condicions Generals, lesius dels drets i interessos de tercers, o que
de qualsevol forma puguin perjudicar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el Servei o
impedir la normal utilització o gaudi del Servei per part dels Usuaris.
En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'Usuari es compromet a no
transmetre, difondre o posar a disposició de tercers, informacions, noms d'usuari o
contrasenyes, missatges, gràfics, arxius de so i/o imatge, fotografies, gravacions,
software i, en general, qualsevol classe de material, dades o continguts que:
• contravinguin, menyspreïn o atemptin contra els drets fonamentals i
llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els tractats
internacionals i en la resta de l'ordenament jurídic;
• indueixin, incitin o promoguin actuacions delictives, denigratòries,
difamatòries, infamants, violentes o, en general, contràries a la llei, a la
moral i als bons costums generalment acceptats o a l'ordre públic;
• indueixin, incitin o promoguin actuacions, actituds o idees
discriminatòries per raó de naixement, ètnia, sexe, religió, opinió o
qualsevol altra condició o circumstància personal o social;
• incorporin missatges delictius, violents, pornogràfics, degradants o, en
general, contraris a la llei, a la moral i bons costums generalment
acceptats o a l'ordre públic;
• indueixin o puguin induir a un estat inacceptable d'ansietat o temor;
• indueixin o incitin a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o
nocives per a la salut i l'equilibri psíquic;
• siguin falsos, ambigus, inexactes, exagerats o extemporanis, de forma
que puguin induir a error sobre el seu objecte o sobre les intencions o
propòsits del comunicant;
• es trobin protegits per qualssevol drets de propietat intel·lectual o
industrial pertanyents a tercers, sense que l'Usuari hagi obtingut
prèviament dels seus titulars l'autorització necessària per dur a terme l'ús
que efectua o pretén efectuar;
• siguin contraris al dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar o a la
pròpia imatge de les persones;
• infringeixin la normativa sobre secret de les comunicacions;
• constitueixin publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial i, en general, que
constitueixin competència deslleial;
• provoquin , per les seves característiques (com ara format, extensió, etc.),
dificultats en el normal funcionament del Servei.
Responsabilitat per danys i perjudicis. L'Usuari respondrà dels danys i perjudicis de
tota naturalesa que La Salle BARCELONETA pugui sofrir com a conseqüència de
l'incompliment de qualsevol de les obligacions a les quals queda sotmès per virtut
d'aquestes Condicions Generals o de la llei en relació amb la utilització del Servei.

