AVÍS LEGAL

OBJECTE
El prestador, responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document
amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de
Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE ), així com
informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d'ús del lloc
web.
L'accés a la pàgina web implica sense reserves l'acceptació de les presents condicions
generals d'ús que l'usuari afirma comprendre en la seva totalitat. L'usuari es compromet a no
utilitzar el lloc web i els serveis que s'ofereixen en el mateix per a la realització d'activitats
contràries a la llei ia respectar en tot moment les presents condicions generals.
El prestador podrà interrompre en qualsevol moment l'accés al seu lloc web si detecta un ús
contrari a la legalitat, la bona fe oa les presents condicions generals.
El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació que pogués
aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels
usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web de
l'prestador.

SOBRE EL PRESTADOR
El prestador responsable del lloc web ofereix als usuaris de la mateixa seves dades
identificatives per tal de millorar la confiança l'usuari i de les relacions amb aquest.
Denominació Social: Som Sindicalistes Balears Domicili Social: Av. Sant Ferran 21,
07011, Palma, Balears CIF / NIF: V-57.992.893 Telèfon: 678024932/646554638 e-mail:
somsindicalistes@somsindicalistesbalears.com

Nom de domini o: https://somsindicalistesbalears.com

ADRECES IP
Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l'adreça IP i el nom de
domini utilitzats per l'usuari. Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un
ordinador quan aquesta es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un
fitxer d'activitat de l'servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de
les dades amb la finalitat d'obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer
el nombre d'impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als serveis web, l'ordre
de visites, el punt d'accés, etc.

SEGURETAT
El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir
la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la
seva pèrdua, alteració i / o accés per part de tercers no autoritzats. El lloc web utilitza
tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades en la indústria, com ara
tallafocs, procediments de control d'accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l'objecte
d'evitar l'accés no autoritzat a les dades. Per aconseguir aquests fins, l'usuari / client accepta
que el prestador obtingui dades per a efectes de la corresponent autenticació dels controls
d'accés.

RESPONSABILITAT
El prestador s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació
publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o
introduïda per un tercer aliè a la mateixa (per exemple en fòrums, xats, blocs,
comentaris, etc ). No obstant això i en compliment del que disposa la LSSI-CE, el prestador
es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, per retirar o, si
s'escau bloquejar tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació
nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic, posant els fets en
coneixement
de
les
autoritats
competents
si
fos
necessari.
En cas que l'usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser
susceptible d'aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a
l'administrador
del
lloc
web.
Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot
garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l'any, 24 hores a el dia. No obstant això,
el prestador no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que
esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals,

Llei aplicable i jurisdicció
Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web
o de les activitats en ell desenvolupades, serà d'aplicació la legislació espanyola, a la qual se
sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes
derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals.
A Palma, a 11 de Març de 2021

