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AVIS LEGAL I CONDICIONS D’ÚS DEL PORTAL  

1. DADES DE L'EMPRESA  

Amb la finalitat de donar compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la 

Informació i del Comerç Electrònic, informem als usuaris de les nostres dades:  

Denominació Social: ESCOLA AZORÍN SCCL 

Domicili Social: C/ Anselm Clavé 6-8, L'HOSPITALET DE LLOBREGAT, BARCELONA (08902) 

CIF: F58107921  

Telèfon: 933319997 

E-Mail: info@escolaazorin.com 

Lloc Web: http://www.escolaazorin.com/  

 

2. PROPIETAT INTELECTUAL 

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els sons, les animacions, el software i els textos, 

així com la informació i continguts que es recullen a l'Escola Azorín estan protegits per la legislació espanyola 

sobre drets de propietat intel·lectual i industrial en favor d'ESCOLA AZORÍN SCCL, no permetent la 

reproducció i la publicació total o parcial del lloc web ni el seu tractament informàtic, distribució, difusió ni la 

seva modificació, transformació o descompilació ni altres drets reconeguts legalment al seu titular, sense el 

permís previ i per escrit del mateix, ESCOLA AZORÍN.  

L'Escola Azorín vetllarà pel compliment de les anteriors condicions i per la deguda utilització dels continguts 

presentats a la seva web, exercint les accions civils i penals que corresponguin en el cas d'infracció o 

incompliment d'aquests drets per part de l'usuari. 

 

3. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

En el marc del compliment de la legislació vigent, recollida a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre , 

sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l'objecte de la qual és garantir i protegir, en el 

referent al tractament de les dades personals, les llibertats i drets fonamentals de les persones físiques, i 

especialment de l'honor i intimitat personal, l'Escola Azorín informa als usuaris que ha adoptat les mesures 

tècniques i organitzatives tal i com requereix la normativa vigent.   

Les Dades de Caràcter Personal que recull l'Escola Azorín són objecte de tractament automatitzat i 

s'incorporen degudament registrats a l'Agència de Protecció de Dades, titularitat de la qual correspon a 

l'Escola Azorín. Les dades de caràcter personal són transferits a l'Autoritat i Òrgan nacional o internacional 

registrant competent. Aquesta transferència té com a objectiu, única i exclusivament, el compliment de la 

finalitat directament relacionada amb funcions legítimes de l'empresa mitjançant el contracte, és a dir, el 
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registre del nom del domini. La recollida i tractament automatitzat de les Dades de Caràcter Personal té com 

a finalitat el manteniment de la relació contractual que en el seu cas s'estableixi amb l'ESCOLA AZORÍN, així 

com en les tasques d'informació, formació, comercialització (tasca aquesta sempre identificada com a tal) i 

altres activitats pròpies de l'empresa.  

L'Escola Azorín ha adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades que es faciliten, instal·lant tots els 

mitjans i mesures tècniques al seu abast per tal d'evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i 

robatori de les dades que ens faciliten. L'usuari podrà en tot moment exercir els drets reconeguts en la LOPD, 

d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.  

 

4. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT 

El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el nostre 

lloc web, sempre que aquesta  informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè.  Aquesta web 

ha estat revisada i provada per a que funcioni correctament. En principi, es pot garantir el correcte 

funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat 

que existeixin determinats errors de programació, o que succeeixin causes de força major que facin 

impossible l’accés a la pàgina web. ESCOLA AZORÍN SCCL no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap 

cas, dels danys i perjudicis de qualsevol  naturalesa que puguin sortir a col·lació de la falta de disponibilitat, 

manteniment i efectiu funcionament de la web o dels seus serveis i continguts; de l’existència de virus, 

programes maliciosos o lesius en els continguts; de l’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís 

Legal i condicions d’ús; o de La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats 

per tercers i posats a disposició dels usuaris en el lloc web.  

  

El prestador no es fa responsable sota cap concepte dels danys que puguin demanar de l’ús il·legal o indegut 

de la present pàgina web.  

5. COOKIES   

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de 

qui accedeix a la pàgina) per a dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per 

al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, 

amb l'única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l'usuari. En cap cas 

s’utilitzaran les cookies per a  recollir informació de caràcter personal. Per a més informació, vegeu la nostra 

Política de Cookies.  
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6. XARXES SOCIALS  

Li informem que l'ESCOLA AZORÍN pot estar present en xarxes socials. El tractament de les dades que els 

usuaris incloguin en les mateixes [fent-se  seguidors del prestador en les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol 

vincle o acció de connexió a través d’aquestes)] es regirà per aquest apartat, així com per les condicions d’ús, 

polítiques de privacitat i normatives d’accés i ús de les xarxes socials en qüestió i acceptades prèviament per 

l’ usuari. 

L'ESCOLA AZORÍN tractarà les seves dades amb la finalitat d’ informar-li de les activitats, productes o serveis 

del prestador a través d’aquests xarxes socials, així com per a qualsevol altre finalitat que les normatives de 

les Xarxes Socials permetin, però no se’n farà responsable de les seves polítiques de privacitat.  

 

7. VARIS 

 L'ESCOLA AZORÍN podrà modificar, sense previ avís, la informació continguda en el seu lloc web, així 

com la seva configuració i presentació. 

 L'ESCOLA AZORÍN es compromet a no realitzar publicitat enganyosa. A tals efectes, per tant, no seran 

considerats com a publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que puguin trobar-se al 

contingut de les diferents seccions de la web de l'ESCOLA AZORÍN, produïts com a conseqüència del 

que es disposi en aquest apartat, es compromet a corregir-ho tan aviat om tingui coneixement dels 

errors.   

 L'ESCOLA AZORÍN  es compromet a no enviar comunicacions comercials sense identificar-les, tal i 

com es disposa a la Llei 4/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i comerç electrònic. No serà 

considerada com a comunicació comercial tota la informació que enviï als clients de ESCOLA AZORÍN 

sempre que tingui per finalitat el manteniment de la relació contractual existent entre client i 

l'ESCOLA AZORÍN, així com totes les tasques d'informació formació i altres activitats pròpies del 

servei que el client té contractat amb l'empresa.  


