AVÍS LEGAL
PUYANÉSABANÉS, C.B., és titular del nom de domini “puyanesabanes.com”, i responsable dels
continguts de la xarxa social https://www.facebook.com/puyanesabanespsicologia/
PUYANÉSABANÉS, C.B.
NIF E66650482
C/ Santa Teresa 32, 1r 2a
08302 - MATARÓ (Barcelona)
Tel. 937075744
info@puyanesabanes.com
La finalitat d’aquest lloc web de PuyanéSabanés consisteix a fomentar l'accés a les persones amb
dificultats personals i emocionals a una ajuda humana que els permeti superar les seves dificultats,
sentir-se acompanyades en el procés de recuperació emocional i millorar així, la seva qualitat de
vida.
Les informacions i els continguts relacionats amb l'actuació i les funcions de PuyanéSabanés, que
s'inclouen en el web, estan subjectes a les previsions següents.
Protecció de dades de caràcter personal
Dades recollides a través de formularis.
En el cas que faciliteu les vostres dades personals, l’informem que són recollides i tractades amb la
fi explícita, legítima i determinada per a la finalitat indicada. PuyanéSabanés adopta les mesures de
seguretat necessàries d'acord amb la normativa aplicable que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de
Protecció de Dades de caràcter personal reglament i del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament
europeu. Les seves dades seran conservades el termini legal corresponent i es destinaran
exclusivament a complir i mantenir la relació d'aquesta sol·licitud i no està prevista la cessió de
dades, excepte per requeriment legal.
Podrà exercir el seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació de tractament i
portabilitat, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se a la Delegada de protecció de
dades Sra. Puyanè de PuyanéSabanés c/Santa Teresa 32, 1o2a – 08302 Mataró.
Té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control corresponent.
PuyanéSabanés només tracta les dades personals de les persones usuàries que resulten adequades,
pertinents i no excessives per al compliment de la finalitat d'atendre-les correctament.
D'acord amb el que disposa el Reglament de la LOPD, també podeu formular les vostres sol·licituds
d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició utilitzant altres mitjans, sempre que aquests permetin
acreditar l'enviament i la recepció de la sol·licitud, i que aquesta sol·licitud contingui els elements
especificats en Reglament.
En prémer el botó d’enviar, es responsabilitza de la veracitat de les dades i, haver llegit la totalitat
d’aquest avís legal.
Dades de navegació
El sistema de navegació i el programari necessaris per al funcionament d'aquest lloc web recullen,
de manera estàndard, algunes dades la transmissió de les quals és implícita en l'ús dels protocols de
comunicació d'Internet. En aquesta categoria de dades hi ha l'adreça IP o nom de domini de
l'ordinador utilitzat per la persona usuària per connectar-se al lloc web, l'adreça URL del recurs
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consulta al servidor, la mida de l'arxiu obtingut en la resposta, el codi numèric que indica l'estat de
la resposta al servidor, i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l'entorn informàtic de la
persona usuària.

Aquesta informació no s'associa a persones usuàries concretes i s'utilitza amb la finalitat exclusiva
d'obtenir informació estadística sobre l'ús del lloc web.
PuyanéSabanés no utilitza galetes (Cookies) o altres mitjans de naturalesa anàloga per al tractament
de dades personals que permetin la identificació de persones físiques concretes, usuàries del lloc
web.
L'ús d'aquests mitjans es reserva exclusivament per recollir informació tècnica per facilitar a les
persones usuàries l'accessibilitat i l'exploració segura i eficient del lloc.
Condicions generals d'ús
L'usuari accedeix voluntàriament a aquest lloc web, el que implica que l'utilitzarà d'acord amb
aquest avís legal, la llei, la moral, la bona fe i/o els bons costums.
La utilització d'aquest lloc web suposa l'acceptació d'aquest avís legal.
Les pàgines web d'aquest lloc web poden ser visitades lliurement pels usuaris.
PuyanéSabanés, es reserva el dret a modificar sense previ avís el contingut d'aquest avís legal, per
tant, i per a una correcta utilització del lloc web, li recomanem que visiti periòdicament aquesta
secció.
Propietat intel·lectual i industrial
© 2016, PuyanéSabanés, CB, “puyanesabanes.com”. Tots els drets reservats.
Aquest lloc web i els continguts inclosos en el mateix: articles, textos, imatges, logotips, marques
comercials, botons, programari, etc. estan protegits per la legislació vigent en propietat industrial i
intel·lectual. Per això, es prohibeix expressament la reproducció, còpia, modificació, distribució o
transformació sense l'expressa autorització per escrit de PuyanéSabanés, c.b.
PuyanéSabanés explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte del conjunt dels
continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual.
L'accés a aquest lloc web no suposa, en cap cas, adquisició per part dels usuaris de cap dret de
propietat sobre els continguts que figuren en el mateix.
Limitació de la responsabilitat
La informació continguda en aquest lloc web pot no ser correcta, malgrat els esforços realitzats per
dur a terme la seva exactitud i actualització. En conseqüència, PuyanéSabanés no es responsabilitza
dels errors continguts, ni dels danys o perjudicis derivats de la seva utilització.
Aquest lloc web pot contenir enllaços a altres llocs webs del contingut, la utilitat o exactitud no es
pot responsabilitzar a PuyanéSabanés. La incorporació d'un enllaç en aquest lloc web no pot
considerar-se una recomanació als usuaris perquè procedeixin a la seva utilització, la decisió
d'utilitzar-és responsabilitat d'aquests últims.
PuyanéSabanés no es fa responsable dels danys i perjudicis derivats de l'ús d'aquest lloc web o dels
seus continguts, no garantint l'absència de virus o la impossibilitat de causar danys en els sistemes
informàtics de l'usuari.
PuyanéSabanés, no es responsabilitza del mal ús que es pugui fer d'aquest lloc web.
No s'autoritza en cap cas:
La presentació d'una pàgina del lloc web en una finestra que no pertany a PuyanéSabanés per mitjà
de framing.
La inserció d'una imatge difosa al lloc web en una pàgina que no és de PuyanéSabanés mitjançant in
line linking.
L'extracció d'elements del lloc web que causi perjudici a PuyanéSabanés conforme a les
disposicions
vigents.
L'ús comercial dels continguts del lloc web de PuyanéSabanés.

L'ús de marques o signes distintius, logotips i en general símbols distintius de qualsevol naturalesa,
propietat de PuyanéSabanés, sense el coneixement i l'autorització corresponent.
PuyanéSabanés es reserva el dret d'instar les accions, els procediments i les mesures cautelars
procedents, previstos en la legislació de propietat intel·lectual, amb relació a la comissió
d'infraccions a la normativa sobre propietat intel·lectual, per part dels usuaris. Les infraccions que
es cometin amb motiu de la utilització fraudulenta de la informació i dels continguts del lloc web de
PuyanéSabanés, poden comportar les sancions legalment previstes, en especial, en el Codi penal
(articles 270 i següents).
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