AVÍS LEGAL
POLíTICA DE PRIVACITAT
Recollida de dades
Des del Club Natació Torelló volem informar a tots els visitant d’aquesta web que la navegació per
aquesta no obliga a facilitar informació de cap tipus, a no ser que els mateixos usuaris vulguin posar-se
en contacte amb als assessors de l’empresa per tal de demanar informació o assessorament.
Un cop es posi en contacte amb nosaltres, pot deixar-nos les dades necessàries per a facilitar-li la gestió
de la seva consulta. Aquestes dades es suposaran correctes i no falsificades. Si aquest no fos el cas, serà
l’usuari que ha cedit les dades errònies qui assumirà la responsabilitat.
D’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i
garantia de drets digitals, les dades que l’usuari pugui facilitar al Club en aquesta pàgina web seran
utilitzades amb confidencialitat i únicament a desenvolupar la tasca que sol·liciti a l’empresa.
Cessió de dades
Les dades que es facilitin en aquesta pàgina web seran gestionades pel Club Natació Torelló amb CIF
G58619339 i seran utilitzades per les operacions pactades, i en cap cas seran per altres qüestions ni
seran cedides a tercers, tret que cedir les dades formi part de la relació comercial que es pugui crear
entre l’usuari i l’entitat.
Drets de l’usuari
L’usuari pot exercir els seus drets de accés, rectificació, suspensió, limitació de tractament, portabilitat i
oposició en qualsevol moment, posant-se en contacte amb l’empresa mitjançant un escrit junt amb les
seves dades a Camí nou de Can Parrella nº5, 08570 Torelló, província de Barcelona, o mitjançant un
correu electrònic amb l’assumpte “drets dades” a natacioclubtorello@hotmail.com
Acceptació de la política de privacitat
Si utilitza aquesta web per contactar amb el Club està acceptant la política de privacitat, així com la
utilització del correu electrònic com a mitjà de comunicació entre usuari i empresa. Seguint la Llei
34/2002 del 11 de juliol, de serveis a la societat de la informació y de correu electrònic.
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CONDICIONS D’ÚS
La utilització de la pàgina atorga la utilització d’usuari i implica l’acceptació de les condicions de l’avís
legal. Si l’usuari no està d’acord, s’abstindrà d’utilitzar la pàgina. L’Usuari està obligat i es compromet a
utilitzar la pàgina i els continguts de conformitat amb la legislació vigent, l’Avís Legal, i qualsevol altre
avís contingut en aquesta pàgina, així com amb les normes de convivència, la moral i bons costums
generalment acceptades.
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PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Tot el contingut d’aquesta pàgina web és propietat del Club Natació Torelló. En tot cas de professionals
que puguin cedir el permís a aquest Club.
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