Avís Legal web site
Federació Catalana de Lluita
L'ús d'aquest lloc web implica l'acceptació d'aquests termes. Si no està d'acord amb ells, li preguem
que no utilitzi aquest lloc web.
Federació Catalana de Lluita amb NIF Q5855011B està inscrita en el Registre d'Associacions i
Entitats Esportives de la Generalitat amb núm. 03725.
En compliment del que disposa l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de
Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant, "LOPD"), Federació Catalana de Lluita,
l'informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni quan empleni el formulari que
apareix a la secció "Contacte" es recolliran en fitxers sent responsable Federació Catalana de
Lluita.
Podrà exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves
dades personals, en els termes i en les condicions previstos en la LOPD, dirigint-se per escrit a
Federació Catalana de Lluita, situada al carrer Aristides Maillol, s/n, 08930,San Adrià de Besós,
Barcelona, o si ho prefereix amb un e-mail a fclluita@yahoo.es.
Li demanem que comuniqui immediatament a Federació Catalana de Lluita qualsevol modificació
de les seves dades de caràcter personal perquè la informació que contenen els nostres fitxers
estigui sempre actualitzada i no contingui errors.
Així mateix, amb l'acceptació d'aquest Avís Legal reconeixeu que la informació i les dades
personals recollides són exactes i veraces. La recollida de les seves dades de caràcter personal es
fa amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats i remetre-li informació sobre la Federació, avisos
i, en general, informació sobre Federació Catalana de Lluita, que pugui ser del seu interès. De
conformitat amb el que preveu l'article 11 de la LOPD, en omplir qualsevol dels formularis d'aquesta
pàgina web, dóna el seu consentiment perquè les seves dades siguin tractades, amb la finalitat de
dirigir informació, sempre en l'àmbit de les funcions legítimes de cedent i cessionari.
També autoritza Federació Catalana de Lluita perquè puguin remetre-li comunicacions comercials a
través del correu electrònic o de qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. Les
autoritzacions per a l'enviament d'informació comercial, cessió de dades i enviament de
comunicacions comercials per mitjans electrònics seran revocables, en qualsevol moment,
mitjançant comunicació escrita dirigida a Federació Catalana de Lluita a l'adreça abans esmentada,
en la qual haurà d'indicar les següents dades per a la seva identificació: nom i adreça.
Federació Catalana de Lluita es compromet a tractar de manera absolutament confidencial les
seves dades de caràcter personal i a utilitzar-les només per a les finalitats indicades.
Així mateix li informem que Federació Catalana de Lluita té implantades les mesures tècniques i
organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar
la seva alteració, pèrdua i tractament i / o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la
tecnologia , la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos, provinents de l'acció humana
o del medi físic i natural, a què estan exposats. Tot això, de conformitat amb el que preveu l'article 9
de la LOPD i el Reial decret 994/1999 de 11 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Mesures de
Seguretat dels Fitxers Automatitzats que continguin Dades de Caràcter Personal.

Crèdits del website de
Federació Catalana de Lluita
Aquest website ha estat programat per funcionar amb els navegadors Internet Explorer 4 i Netscape
Navigator 4 o superiors. Per a la seva òptima visualització recomanem que configuri la pantalla del
seu ordinador a una definició de 800 x 600 píxels o superior, amb mida de lletra estàndard.

Drets de propietat i copyright
Federació Catalana de Lluita
fclluita@yahoo.es
Aristides Maillol, s/n
08930 Sant Adrià de Besós Barcelona ( Spain)
CIF: Q5855011B
Telf. 931 935 593

Polítiques de Privacitat
Federació Catalana de Lluita d'acord amb els requisits de la legislació vigent, posa a la seva
disposició la nostra Política d'Ús de la seva pàgina web, Política de Protecció de Dades de
Caràcter Personal i nova normativa de Política de Cookies, aplicables en la prestació de serveis i
en les relacions amb els clients.
Federació Catalana de Lluita amb NIF Q5855011B està inscrita en el Registre d'Associacions i
Entitats Esportives de la Generalitat amb el núm. 03725.
L'ús d'aquest lloc web implica l'acceptació d'aquests termes. Si no està d'acord amb ells, li
preguem que no utilitzi aquest lloc web.

Política de Privacitat de dades de caràcter personal
En virtut del que estableix la Llei 15/1999 de 13 desembre (LOPD) i Llei 34/2002 d'11 de juliol
(LSSICE), li informem que les seves dades seran formen part d'un fitxer titularitat de Federació
Catalana de Lluita. La informació registrada s'utilitzarà per informar per qualsevol mitjà electrònic
d'informació sobre Federació Catalana de Lluita. Pot exercir els drets d'accés, rectificació,
cancel·lació i oposició al carrer Aristides Maillol, s/n,08930, Sant Adrià de Besós, Barcelona o bé
amb un correu electrònic a fclluita@yahoo.es. En compliment de la Llei 34/2002 de l'11 de juliol,
de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i Internet, l'informem que pot
revocar en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta, el consentiment per la recepció de
correu electrònic enviant un correu electrònic amb la seva sol·licitud a fclluita@yahoo.es.

Propietat Intel·lectual dels continguts del lloc web
Els textos (informacions, conceptes, opinions i altres anàlegs) i elements gràfics (disseny, logos,
codi font i altres anàlegs) que constitueixen el lloc web i difosos a través d'aquest, així com la seva
presentació i muntatge, són titularitat exclusiva de Federació Catalana de Lluita.
Federació Catalana de Lluita no concedeix llicència d'ús o autorització sobre els seus drets de
propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el seu lloc
web, llevat d'acord exprés amb tercers.
Els usuaris podran portar a terme la reproducció dels continguts del lloc web amb l'única finalitat
de procedir al seu emmagatzematge, a la realització de còpies de seguretat o a la seva impressió
sobre paper per a ús privat.
Al marge de l'anterior, queda prohibida tota reproducció, distribució, transformació, presentació,
total o parcial, del contingut del lloc web o d'algun dels seus elements, de manera directa o
indirecta per xarxes telemàtiques o suports anàlegs, amb un fi comercial adreçat al públic o per a
una utilització més enllà de les esmentades, encara citant la font, sempre que no es compti amb
l'autorització expressa i per escrit de Federació Catalana de Lluita. L'incompliment de l'anterior
facultarà Federació Catalana de Lluita per interposar els accions legals pertinents.

Queden especialment prohibides:
La presentació d'una pàgina del lloc web en una marc d'una altra pàgina web que no pertanyi
a Federació Catalana de Lluita, mitjançant la tècnica denominada "framing" tret que compti
amb l'exprés consentiment per escrit de Federació Catalana de Lluita.
La inserció d'una imatge difosa al lloc web en una pàgina o base de dades, no pertanyent a
Federació Catalana de Lluita, mitjançant la tècnica denominada "in line linking" si això no
compta amb l'expressa autorització de Federació Catalana de Lluita.
L'extracció i ús d'elements del lloc web causant o no un perjudici qualsevol a Federació
Catalana de Lluita, d'acord amb les disposicions les lleis de Propietat Intel·lectual.
Federació Catalana de Lluita haurà d'autoritzar expressament l'establiment de links d'hipertext
(hipervincles) en una altra website dirigits al homepage d'aquest lloc web o a qualsevol altra
pàgina interna d'aquest, sempre que les corresponents pàgines apareguin en una finestra
completa i sota les adreces electròniques pròpies del mateix.
Els drets no expressament concedits anteriorment queden reservats a Federació Catalana de
Lluita o, si escau, a tercers col·laboradors.
Tots els noms comercials, marques o signes distintius, logotips, símbols, marques mixtes,
figuratives o nominatives que apareixen en aquest lloc web pertanyen a Federació Catalana de
Lluita o disposa, prèvia autorització, del dret d'ús sobre les mateixes i es troben protegits per la
legislació vigent.

Política de Cookies
D'acord amb la nova normativa, Federació Catalana de Lluita facilita als usuaris la informació
relativa a les cookies que utilitza i el motiu del seu ús, així com sol·licitar el seu consentiment per
poder utilitzar-les.
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 identificar a vostè com un usuari concret i permet guardar les seves
preferències personals, així com informació tècnica que puguin ser visites o pàgines concretes
que visiti. Aquells usuaris que no desitgin rebre cookies o vulguin ser informats abans que
s'emmagatzemin al seu ordinador, poden configurar el seu navegador a aquest efecte.
Les cookies que utilitzem no emmagatzemen dades personals, ni cap tipus d'informació que pugui
identificar-lo. Les cookies s'assignen al seu PC només per la durada de la seva visita al nostre lloc
web i serveixen per millorar els serveis que li oferim. Aquestes desapareixen automàticament quan
tanca el seu navegador. Algunes de les cookies que s'instal·len són estrictament necessàries
perquè la pàgina funcioni bé i altres serveixen per millorar el rendiment i la seva experiència com a
usuari.
Federació Catalana de Lluita no utilitza cap cookie amb finalitats publicitàries.
L'usuari pot, lliurement, decidir sobre la implantació o no, en el seu ordinador, de les cookies
emprades. En aquest sentit, l'Usuari pot configurar el seu navegador per acceptar o rebutjar, per
defecte, totes les cookies, o per rebre un avís en pantalla de la recepció de cada cookie i decidir,
en aquest moment, la seva implantació o no al seu ordinador.
Classificació de les cookies:
Segons finalitat:
• Cookies tècniques: Són aquelles que permeten a l'usuari la navegació a través d'una
pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que en
ella hi hagi com, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la
sessió, accedir a parts d'accés restringit, recordar els elements que integren una comanda,
realitzar el procés de compra d'una comanda, realitzar la sol·licitud d'inscripció o
participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació,
emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so o compartir continguts a través
de xarxes socials.
• Cookies de personalització: Són aquelles que permeten a l'usuari accedir al servei amb
algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d'una sèrie de criteris
en el terminal de l'usuari com ara serien l'idioma, el tipus de navegador a través del qual
s'accedeix al servei, la configuració regional des d'on accedeix al servei, etc.
•

Cookies d'anàlisi: Són aquelles que permeten al responsable de les mateixes, el seguiment
i anàlisi del comportament dels usuaris dels llocs web als que estan vinculades. La
informació recollida mitjançant aquest tipus de cookies s'utilitza en el mesurament de
l'activitat dels llocs web, aplicació o plataforma i per a l'elaboració de perfils de navegació
dels usuaris d'aquests llocs, aplicacions i plataformes, per tal d'introduir millores en funció
de l'anàlisi de les dades d'ús que fan els usuaris del servei.

Segons el termini de temps que romanen activades:

• Cookies de sessió: Són un tipus de cookies dissenyades per demanar i emmagatzemar
dades mentre l'usuari accedeix a una pàgina web.

• Cookies persistents: Són un tipus de cookies en el qual les dades segueixen
emmagatzemades al terminal i poden ser accedits i tractats durant un període definit pel
responsable de la cookie, i que pot anar d'uns minuts a diversos anys.
Segons l'entitat que les gestioni:

• Cookies pròpies: Són aquelles que s'envien a l'equip terminal de l'usuari des d'un equip o
•

domini gestionat pel propi editor i des del qual es presta el servei sol·licitat per l'usuari.
Cookies de tercer: Són aquelles que s'envien a l'equip terminal de l'usuari des d'un equip o
domini que no és gestionat per l'editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades
obtingudes mitjançant les cookies.

