(texto en castellano en la pàgina 7)
AVÍS LEGAL
DADES IDENTIFICATIVES DEL PRESTADOR DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA
INFORMACIÓ.
De conformitat amb l'article 10 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la
Informació i Comerç Electrònic, es posa en el seu coneixement que el titular del lloc web
és:
FUNDACIÓ PRIVADA L'ARCADA
Carrer Pintor Solives 64, 17820 GIRONA 17820 Banyoles (Girona) CIF: G17552811
Tel: 605793562 - 972 58 02 78
E-mail: info@larcada.org
1.

INTRODUCCIÓ

El present Avís Legal regula l'ús de la pàgina web
(Https://fundaciolarcada.matchpoint.com.es) titularitat de FUNDACIÓ PRIVADA
L'ARCADA i qualsevol altre gestionat per FUNDACIÓ PRIVADA L'ARCADA
L'accés a la pàgina web és gratuït excepte pel que fa a el cost de la connexió a través
de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés contractat pels
usuaris.
2.

ACCEPTACIÓ

La utilització de la pàgina web atribueix la condició d'usuari i implica l'acceptació de
totes les condicions i termes d'ús inclosos en el present Avís Legal.
Es recomana als Usuaris llegir atentament aquest Avís Legal de forma periòdica, ja que
les condicions d'ús de la mateixa, recollides en l'esmentat Avís, poden patir
modificacions.
FUNDACIÓ PRIVADA L'ARCADA es reserva la facultat de modificar unilateralment les
condicions i termes d'ús d'aquesta pàgina. Qualsevol canvi en aquest sentit es
publicarà de forma visible a la pàgina web, indicant la data de l'última actualització a la
part superior de el document. Si vostè continua fent ús dels serveis prestats a la pàgina
web, un cop modificades les condicions d'ús de la mateixa, s'entendrà que accepta les
modificacions realitzades en les mateixes.
3.

NAVEGACIÓ, ACCÉS I SEGURETAT

L'accés i navegació en aquest lloc web és en mode segur en el qual inclou certificat
SSL, suposa acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d'ús
contingudes en ella. FUNDACIÓ PRIVADA L'ARCADA realitza els màxims esforços
perquè la navegació en mode segur, es realitzi en les millors condicions i evitar els
perjudicis de qualsevol tipus que poguessin ocasionar-se durant la mateixa.
El Titular no es fa responsable dels perjudicis, de qualsevol índole, que poguessin
ocasionar-se als usuaris per la utilització d'altres navegadors o versions diferents dels
navegadors pels que ha estat dissenyat el lloc web.
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4.
4.1

OBLIGACIONS L'USUARI
Obligació de fer un ús correcte de la pàgina web

Les condicions d'accés i ús d'aquesta pàgina web estan supeditades a la legalitat vigent
i als principis de bona fe i ús lícit per part l'usuari de la mateixa quedant prohibit, amb
caràcter general, qualsevol tipus d'actuació en perjudici de FUNDACIÓ PRIVADA L '
ARCADA i contrària a aquest avís legal.
L'usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin
ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de FUNDACIÓ PRIVADA
L'ARCADA o de tercers, o que puguin malmetre, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar
la pàgina web o impedir la normal utilització de la mateixa per part d'altres usuaris.
4.2

Prohibicions

Queda prohibit l'ús d'aquesta web amb fins il·legals o no autoritzats, en concret i sense
caràcter taxatiu:
Qualsevol forma de violació dels drets de tercers (dret a la intimitat, dret a la pròpia
imatge, drets de propietat intel·lectual i industrial, etc.).
1)

Realitzar, usant els continguts d'aquesta web, qualsevol tipus de publicitat com
enviament de correus electrònics no sol·licitats (spam) o comunicació similar.
2)

Introduir virus informàtics, arxius defectuosos o qualsevol altre software o programa
informàtic que pugui provocar danys o alteracions no autoritzades dels continguts o
sistemes accessibles a través d'aquesta pàgina web.
3)

5.

ACTUALITAT

La informació que apareix en aquest lloc web és la vigent en la data de la seva
última actualització. El Titular es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar
la informació d'aquest lloc web.
6.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web són propietat de
Fundació Privada L'Arcada o li han estat llicenciats pels seus respectius titulars.
Fundació Privada L'Arcada té tots els drets reservats, i no concedeix sobre els mateixos
llicència o autorització d'ús algun. L'usuari s'obliga a no vulnerar, en cap cas, els drets
referits en el paràgraf precedent, així com a utilitzar el portal, amb els seus diferents
elements i continguts, per al seu exclusiu ús privat. En conseqüència, l'usuari, a títol
merament enunciatiu i no limitador, no podrà utilitzar el portal amb fins empresarials o
comercials; ni reproduir, copiar o distribuir de cap manera, els elements, informacions,
serveis o continguts que l'integren; ni facilitar o permetre l'accés de tercers a aquests
elements, informacions, serveis i continguts mitjançant la seva comunicació pública en
qualsevol forma. Fundació Privada L'Arcada garanteix la seguretat i confidencialitat de
les dades facilitades per cada USUARI en l'enviament de documentació, complint amb
el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
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caràcter personal i d'acord amb el compromís que adquireix a l'aplicar la seva Política
de Privacitat.
Qualsevol reproducció, distribució, comercialització o transformació dels continguts
que no hagi estat expressament autoritzada pels seus titulars, constitueix una infracció
dels drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per la Llei.
L'accés a la pàgina web atribueix a qui ho realitza la condició d'USUARI i expressa
l'acceptació plena i sense reserves per part de l'USUARI de totes i cadascuna de les
presents CONDICIONS D'ÚS, sense perjudici de les condicions particulars que calgui
aplicar en el cas que l’USUARI desitgi contractar algun dels béns i serveis que se li
ofereixen.
Fundació Privada L'Arcada garanteix que tots els continguts i serveis que s'ofereixen a
https://fundaciolarcada.matchpoint.com.es respecten el principi de dignitat de la
persona, el principi de no
-discriminació per motius de raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat, discapacitat o
qualsevol altra circumstància personal i social, així com el principi de protecció de la
joventut i de la infància.
Així mateix, l'USUARI es compromet a realitzar un bon ús dels continguts i serveis
d'https://fundaciolarcada.matchpoint.com.es, que mai podran ser utilitzats per a
activitats il·lícites, o que puguin ser contràries a l'ordre públic, la defensa nacional o la
salut pública. Qualsevol utilització per part de l'USUARI dels continguts i serveis haurà
de respectar els principis indicats en el paràgraf anterior.
L'accés i la utilització de les pàgines de https://fundaciolarcada.matchpoint.com.es es
realitzaran sota l'única i exclusiva responsabilitat de l'USUARI.
Fundació Privada L'Arcada no garanteix ni es responsabilitza dels danys i perjudicis
de tota naturalesa que es deguin a les següents circumstàncies:
• La

manca de continuïtat del funcionament de la pàgina web,
https://fundaciolarcada.matchpoint.com.es, així com a el funcionament incorrecte de
les pàgines web incloses en el mateix.

• La

manca d'utilitat, adequació o validesa dels serveis i continguts que s'ofereixen a
https://fundaciolarcada.matchpoint.com.es, respecte als resultats i expectatives de
l'USUARI.
• L'existència de virus o programes a l'ordinador de l'USUARI o per la presència de
virus
en
els
serveis
prestats
per
tercers
a
través
de
https://fundaciolarcada.matchpoint.com.es
7.

MARQUES REGISTRADES

Totes les marques, logotips i anagrames mostrats en aquest lloc són propietat de
FUNDACIÓ PRIVADA L'ARCADA o de terceres empreses. Queda expressament
prohibida la utilització, sense previ consentiment, de qualsevol element d'aquesta
pàgina web que sigui objecte de protecció d'acord amb la legislació vigent relativa a
propietat industrial. Especialment, no es poden utilitzar marques, noms comercials,
rètols d'establiments, denominacions, logotips, eslògans o qualsevol tipus de signe
distintiu pertanyent al Titular.
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8.

INFORMACIÓ SOBRE PRODUCTES I DEVOLUCIONS

Els serveis que oferim són reserves d'instal·lacions esportives, classes, tornejos, lligues i
en general activitats esportives, per a més informació pots consultar la nostra pàgina
web o trucar-nos per telèfon.
La política de devolució / reemborsament / cancel·lació depèn de l'activitat, si
necessites més informació posa't en contacte amb nosaltres i t'informarem de cada cas
particular.
9.

POLÍTICA DE PRIVACITAT I DE COOKIES

Si vol conèixer la nostra política de privacitat (protecció de dades) i de cookies llegeixi
atentament a l'enllaç web.
10.

HIPERENLLAÇOS

L'usuari que vulgui introduir enllaços des de les seves pàgines web a la de FUNDACIÓ
PRIVADA L'ARCADA ha de complir les condicions que es detallen a continuació sense
que el desconeixement de les mateixes eviti les responsabilitats derivades de la Llei:
Quedarà en tot cas prohibit, d'acord amb la legislació aplicable i vigent en cada
moment, establir frames o marcs de qualsevol tipus que emboliquin a aquesta pàgina
o permetin la visualització dels continguts a través d'adreces d'Internet diferents a les
de la mateixa i, en qualsevol cas, quan es visualitzin conjuntament amb continguts
aliens a ella de manera que: (i) produeixi, o pugui produir, error, confusió o engany en
els usuaris sobre la veritable procedència del servei o continguts; (II) suposi un acte de
comparació o imitació deslleial; (III) serveixi per aprofitar la reputació de la marca i
prestigi de FUNDACIÓ PRIVADA L'ARCADA. o (IV) de qualsevol altra forma resulti
prohibit per la legislació vigent.
1)

No es realitzaran des de la pàgina que introdueix l'enllaç cap tipus de manifestació
falsa, inexacta o incorrecta sobre FUNDACIÓ PRIVADA L'ARCADA seus empleats o
sobre les activitats que desenvolupa.
2)

En cap cas, s'expressarà en la pàgina on s'ubiqui l'enllaç que FUNDACIÓ PRIVADA
L'ARCADA ha prestat el seu consentiment per a la inserció de la mateixa o que, d'una
altra manera, patrocina, col·labora, verifica o supervisa els serveis del remitent.
3)

Està prohibida la utilització de qualsevol marca denominativa, gràfica o mixta o
qualsevol altre distintiu de FUNDACIÓ PRIVADA L'ARCADA dins de la pàgina del
remitent llevat dels casos permesos per la llei o expressament autoritzats per
FUNDACIÓ PRIVADA L'ARCADA i sempre que es permeti, en aquests casos, un enllaç
directe amb la pàgina web de FUNDACIÓ PRIVADA l'ARCADA en la forma establerta en
aquesta clàusula.

4)

5) La

pàgina que estableixi l'enllaç haurà de complir fidelment amb la llei i no podrà en
cap cas disposar o enllaçar amb continguts propis o de tercers que: (i) siguin il·lícits,
nocius o contraris a la moral i als bons costums (pornogràfics, violents, racistes, etc.);
(ii) indueixin o puguin induir en l'Usuari la falsa concepció que FUNDACIÓ PRIVADA
L'ARCADA subscriu, recolza, s'adhereix o de qualsevol manera recolza, les idees,
manifestacions o expressions, lícites o il·lícites, del remitent; (iii) resultin inapropiats o
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no pertinents amb l'activitat de FUNDACIÓ PRIVADA L'ARCADA en atenció a el lloc,
continguts i temàtica de la pàgina web del remitent.
En qualsevol cas, FUNDACIÓ PRIVADA L'ARCADA es reserva el dret a prohibir els
enllaços a la seva pàgina web i exigirà la seva retirada quan aquests no compleixin les
condicions exigides en aquest apartat.
11.

RESPONSABILITAT

L'usuari serà l'únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels
perjudicis que es puguin causar a tercers per la indeguda o il·legítima utilització de la
pàgina web.
FUNDACIÓ PRIVADA L'ARCADA no serà responsable dels possibles danys o perjudicis
que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics,
avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu dels sistemes
electrònics o informàtics, motivades per causes alienes a l'empresa , dels retards o
bloquejos en l'ús d'aquests sistemes causats per deficiències o sobrecàrregues de línies
telefòniques, sobrecàrregues en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics.
FUNDACIÓ PRIVADA L'ARCADA no garanteix la veracitat ni es responsabilitza de les
conseqüències que poguessin derivar-se dels errors en els continguts proporcionats
per tercers que poguessin aparèixeren aquesta pàgina web.
De la mateixa manera, FUNDACIÓ PRIVADA L'ARCADA tampoc es responsabilitza dels
continguts, productes o serveis que puguin visualitzar-se mitjançant enllaços
electrònics (links), directament o indirectament, a través de la pàgina web, llevat dels
casos que preveu l'article 17 de la Llei 34/2002, de 12 de juliol, de Serveis de la Societat
de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI). En cas que un usuari consideri que existeix
un lloc enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats els ha de posar en coneixement
de FUNDACIÓ PRIVADA L'ARCADA seguint el procediment establert en l'apartat 9
d'aquest Avís Legal.
Els enllaços no representen necessàriament l'existència de relació entre FUNDACIÓ
PRIVADA L'ARCADA i els particulars i entitats titulars de les pàgines a les que donen
accés ni la recomanació, promoció o identificació de FUNDACIÓ PRIVADA L'ARCADA
amb les manifestacions, continguts o serveis facilitats a través d'elles. FUNDACIÓ
PRIVADA L'ARCADA es reserva el dret a retirar de manera unilateral i en qualsevol
moment els links que apareixen en la seva pàgina web.
FUNDACIÓ PRIVADA L'ARCADA no coneix els continguts i serveis dels llocs enllaçats i,
per tant, no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat,
desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels mateixos ni per qualsevol altre
dany que no sigui directament imputable a ella.
FUNDACIÓ PRIVADA L'ARCADA s'eximeix de responsabilitat pel que fa a les "cookies"
que tercers externs puguin instal·lar en el disc dur de l'ordinador de l'usuari.
12.

COMUNICACIONS

Per a qualsevol comunicació que sigui necessari efectuar hauran d'enviar un correu
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electrònic a info@larcada.org o enviar una comunicació escrita a FUNDACIÓ PRIVADA
L'ARCADA Carrer Pintor Solives 64, 17820 Banyoles (Girona).
13.

JURISDICCIÓ I LEGISLACIÓ APLICABLE

Els termes i condicions que regeixen aquest lloc web, així com qualsevol altre gestionat
per FUNDACIÓ PRIVADA L'ARCADA, i totes les relacions que poguessin derivar-se es
troben salvaguardats per la legislació espanyola.
Qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l'accés o la utilització d'aquest lloc
web serà de competència dels tribunals de Girona.
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AVISO LEGAL
DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA
INFORMACIÓN.
De conformidad con el artículo 10 de la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la
Información y Comercio Electrónico, se pone en su conocimiento que el titular del sitio
web es:
FUNDACIÓ PRIVADA L’ARCADA
Calle Pintor Solives 64, 17820 GIRONA 17820 Banyoles (Girona) CIF: G17552811
Tel: 605793562 - 972 58 02 78
E-mail: info@larcada.org

1.

INTRODUCCIÓN

El presente Aviso Legal regula el uso de la página web
(https://fundaciolarcada.matchpoint.com.es) titularidad de FUNDACIÓ PRIVADA
L’ARCADA ycualquier otro gestionado por FUNDACIÓ PRIVADA L’ARCADA
El acceso a la página web es gratuito salvo en lo relativo al coste de la conexión a través
de la red de telecomunicaciones suministrada por el proveedor de acceso contratado
por los usuarios.
2. ACEPTACIÓN

La utilización de la página web atribuye la condición de usuario e implica la aceptación
de todas las condiciones y términos de uso incluidos en el presente Aviso Legal.
Se recomienda a los Usuarios leer atentamente este Aviso Legal de forma periódica, ya
que las condiciones de uso de la misma, recogidas en el mencionado Aviso, pueden
sufrir modificaciones.
FUNDACIÓ PRIVADA L’ARCADA se reserva la facultad de modificar unilateralmente las
condiciones y términos de uso de esta página. Cualquier cambio en este sentido se
publicará de forma visible en la página web, indicando la fecha de la última
actualización en la parte superior del documento. Si usted continúa haciendo uso de
los servicios prestados en la página web, una vez modificadas las condiciones de uso
de la misma, se entenderá que acepta las modificaciones realizadas en las mismas.

3. NAVEGACIÓN, ACCESO Y SEGURIDAD

El acceso y navegación en este web site es en modo seguro en el que incluye
certificado SSL, supone aceptar y conocer las advertencias legales, condiciones y
términos de uso contenidas en ella. FUNDACIÓ PRIVADA L’ARCADA realiza los máximos
esfuerzos para que la navegación en modo seguro, se realice en las mejores
condiciones y evitar los perjuicios de cualquier tipo que pudieran ocasionarse durante
la misma.
El Titular no se hace responsable de los perjuicios, de cualquier índole, que pudieran
ocasionarse a los Usuarios por la utilización de otros navegadores o versiones distintas
de los navegadores para los que ha sido diseñado el web site.
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4. OBLIGACIONES DEL USUARIO
4.1

Obligación de hacer un uso correcto de la página web

Las condiciones de acceso y uso de esta página web están supeditadas a la legalidad
vigente y a los principios de buena fe y uso lícito por parte del usuario de la misma
quedando prohibido, con carácter general, cualquier tipo de actuación en perjuicio de
FUNDACIÓ PRIVADA L’ARCADA y contraria al presente Aviso Legal.
El usuario se compromete a utilizar este servicio sin incurrir en actividades que puedan
ser consideradas ilícitas o ilegales, que infrinjan los derechos de FUNDACIÓ PRIVADA
L’ARCADA o de terceros, o que puedan dañar, inutilizar, sobrecargar o deteriorar la
página web o impedir la normal utilización de la misma por parte de otros usuarios.

4.2

Prohibiciones

Queda prohibido el uso de esta web con fines ilegales o no autorizados, en concreto y
sin carácter taxativo:
Cualquier forma de violación de los derechos de terceros (derecho a la
intimidad, derecho a la propia imagen, derechos de propiedad intelectual e industrial,
etc.).

1)

Realizar, usando los contenidos de esta web, cualquier tipo de publicidad como
envío de correos electrónicos no solicitados (spam) o comunicación similar.

2)

Introducir virus informáticos, archivos defectuosos o cualquier otro software o
programa informático que pueda provocar daños o alteraciones no autorizadas de los
contenidos o sistemas accesibles a través de esta página web.

3)

5. ACTUALIDAD

La información que aparece en este web site es la vigente en la fecha de su
última actualización. El Titular se reserva el derecho a actualizar, modificar o
eliminar la información de este web site.
6. PROPIEDAD INTELECTUAL

Los derechos de propiedad intelectual del contenido de las páginas web son titularidad
de
Fundació Privada L’Arcada o le han sido licenciados por sus respectivos titulares.
Fundació Privada L’Arcada tiene todos los derechos reservados, y no concede sobre
los mismos licencia o autorización de uso alguno. El usuario se obliga a no vulnerar, en
caso alguno, los derechos referidos en el párrafo precedente, así como a utilizar el
portal, con sus diferentes elementos y contenidos, para su exclusivo uso privado. En
consecuencia, el usuario, a título meramente enunciativo y no limitativo, no podrá
utilizar el portal con fines empresariales o comerciales; ni reproducir, copiar o
distribuir en forma alguna, los elementos, informaciones, servicios o contenidos que
lo integran; ni facilitar o permitir el acceso de terceros a dichos elementos,
informaciones, servicios y contenidos mediante su comunicación pública en cualquier
forma. Fundació Privada L’Arcada garantiza la seguridad y confidencialidad de los
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datos facilitados por cada USUARIO en el envío de documentación, cumpliendo con lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal y conforme al compromiso que adquiere al aplicar su Política de
Privacidad.
Cualquier reproducción, distribución, comercialización o transformación de los
contenidos que no haya sido expresamente autorizada por sus titulares, constituye
una infracción de los derechos de propiedad intelectual e industrial protegidos por la
Ley.
El acceso al sitio web atribuye a quien lo realiza la condición de USUARIO y
expresa la aceptación plena y sin reservas por parte del USUARIO de todas y cada
una de las presentes
CONDICIONES
DE USO, sin perjuicio de las condiciones particulares que sea preciso aplicar en
el caso de que el USUARIO desee contratar alguno de los bienes y servicios que
se le ofrecen.
Fundació Privada L’Arcada garantiza que todos los contenidos y servicios que se
ofrecen en https://fundaciolarcada.matchpoint.com.es respetan el principio de
dignidad de la persona, el principio de no -discriminación por motivos de raza, sexo,
religión, opinión, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal
y social, así como el principio de protección de la juventud y de la infancia.
Asimismo, el USUARIO se compromete a realizar un buen uso de los contenidos y
servicios de https://fundaciolarcada.matchpoint.com.es, que nunca podrán ser
utilizados para actividades ilícitas, o que puedan ser contrarias al orden público, la
defensa nacional o la salud pública. Cualquier utilización por parte del USUARIO de los
contenidos y servicios habrá de respetar los principios indicados en el párrafo anterior.
El acceso y la utilización de las páginas de https://fundaciolarcada.matchpoint.com.es se
realizarán bajo la única y exclusiva responsabilidad del USUARIO.
Fundació Privada L’Arcada no garantiza ni se responsabiliza de los daños y perjuicios de
toda naturaleza que se deban a las siguientes circunstancias:
La falta de continuidad del funcionamiento del sitio web,
https://fundaciolarcada.matchpoint.com.es, así como al funcionamiento
incorrecto de las páginas web incluidas en el mismo.
•
La falta de utilidad, adecuación o validez de los servicios y contenidos
que se ofrecen en https://fundaciolarcada.matchpoint.com.es, respecto a los
resultados y expectativas del USUARIO.
•
La existencia de virus o programas en el ordenador del USUARIO o por
la presencia de virus en los servicios prestados por terceros a través de
https://fundaciolarcada.matchpoint.com.es
•

7. MARCAS REGISTRADAS

Todas las marcas, logotipos y anagramas mostrados en este sitio son propiedad de
FUNDACIÓ PRIVADA L’ARCADA o de terceras empresas. Queda expresamente
prohibida la utilización, sin previo consentimiento, de cualquier elemento de esta
página web que sea objeto de protección de acuerdo con la legislación vigente relativa
a propiedad industrial. Especialmente, no podrán utilizarse marcas, nombres
comerciales, rótulos de establecimientos, denominaciones, logotipos, eslóganes o
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cualquier tipo de signo distintivo perteneciente al Titular.
8. INFORMACIÓN SOBRE PRODUCTOS Y DEVOLUCIONES

Los servicios que ofrecemos son reservas de instalaciones deportivas, clases, torneos,
ligas y en general actividades deportivas, para más información puedes consultar
nuestra página web o llamarnos por teléfono.
La política de devolución/reembolso/cancelación depende de la actividad, si necesitas
más información ponte en contacto con nosotros y te informaremos de cada caso
particular.
9. POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y DE COOKIES

Si quiere conocer nuestra política de privacidad (protección de datos) y de cookies lea
atentamente en el enlace web.
10. HIPERENLACES

El usuario que quiera introducir enlaces desde sus propias páginas web a la de
FUNDACIÓ PRIVADA L’ARCADA deberá cumplir con las condiciones que se detallan a
continuación sin que el desconocimiento de las mismas evite las responsabilidades
derivadas de la Ley:
Quedará en todo caso prohibido, de acuerdo con la legislación aplicable y
vigente en cada momento, establecer frames o marcos de cualquier tipo que
envuelvan a esta página o permitan la visualización de los contenidos a través de
direcciones de Internet distintas a las de la misma y, en cualquier caso, cuando se
visualicen conjuntamente con contenidos ajenos a ella de forma que: (I) produzca, o
pueda producir, error, confusión o engaño en los usuarios sobre la verdadera
procedencia del servicio o contenidos; (II) suponga un acto de comparación o imitación
desleal; (III) sirva para aprovechar la reputación de la marca y prestigio de FUNDACIÓ
PRIVADA L’ARCADA. o (IV) de cualquier otra forma resulte prohibido por la legislación
vigente.

1)

No se realizarán desde la página que introduce el enlace ningún tipo de
manifestación falsa, inexacta o incorrecta sobre FUNDACIÓ PRIVADA L’ARCADA sus
empleados o sobre las actividades que desarrolla.

2)

En ningún caso, se expresará en la página donde se ubique el enlace que
FUNDACIÓ PRIVADA L’ARCADA ha prestado su consentimiento para la inserción del
mismo o que, de otra forma, patrocina, colabora, verifica o supervisa los servicios del
remitente.

3)

Está prohibida la utilización de cualquier marca denominativa, gráfica o mixta o
cualquier otro distintivo de FUNDACIÓ PRIVADA L’ARCADA dentro de la página del
remitente salvo en los casos permitidos por la Ley o expresamente autorizados por
FUNDACIÓ PRIVADA L’ARCADA y siempre que se permita, en estos casos, un enlace
directo con la página web de FUNDACIÓ PRIVADA L’ARCADA en la forma establecida en
esta cláusula.

4)
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La página que establezca el enlace deberá cumplir fielmente con la Ley y no
podrá en ningún caso disponer o enlazar con contenidos propios o de terceros que: (i)
sean ilícitos, nocivos o contrarios a la moral y a las buenas costumbres (pornográficos,
violentos, racistas, etc.); (ii) induzcan o puedan inducir en el Usuario la falsa
concepción de que FUNDACIÓ PRIVADA L’ARCADA suscribe, respalda, se adhiere o de
cualquier manera apoya, las ideas, manifestaciones o expresiones, lícitas o ilícitas, del
remitente; (iii) resulten inapropiados o no pertinentes con la actividad de FUNDACIÓ
PRIVADA L’ARCADA en atención al lugar, contenidos y temática de la página web del
remitente.

5)

En cualquier caso, FUNDACIÓ PRIVADA L’ARCADA se reserva el derecho a prohibir los
enlaces a su página web y a exigir su retirada cuando éstos no cumplan las condiciones
exigidas en este apartado.
11. RESPONSABILIDAD

El usuario será el único responsable de las infracciones en que pueda incurrir o de los
perjuicios que se puedan causar a terceros por la indebida o ilegítima utilización de la
página web.
FUNDACIÓ PRIVADA L’ARCADA no será responsable de los posibles daños o perjuicios
que se pudieran derivar de interferencias, omisiones, interrupciones, virus
informáticos, averías telefónicas o desconexiones en el funcionamiento operativo de
los sistemas electrónicos o informáticos, motivadas por causas ajenas a la empresa,
de los retrasos o bloqueos en el uso de dichos sistemas causados por deficiencias
o sobrecargas de líneas telefónicas, sobrecargas en el sistema de Internet o en otros
sistemas electrónicos.
FUNDACIÓ PRIVADA L’ARCADA no garantiza la veracidad ni se responsabiliza de las
consecuencias que pudieran derivarse de los errores en los contenidos proporcionados
por terceros que pudieran aparecer en esta página web.
Del mismo modo, FUNDACIÓ PRIVADA L’ARCADA tampoco se responsabiliza de los
contenidos, productos o servicios que puedan visualizarse mediante enlaces
electrónicos (links), directa o indirectamente, a través de la página web, salvo en
aquellos supuestos previstos en el artículo 17 de la Ley 34/2002, de 12 de julio, de
Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI). En caso de
que un usuario considere que existe un sitio enlazado con contenidos ilícitos o
inadecuados deberá ponerlos en conocimiento de FUNDACIÓ PRIVADA L’ARCADA
siguiendo el procedimiento establecido en el apartado 9 de este Aviso Legal.
Los enlaces no representan necesariamente la existencia de relación entre FUNDACIÓ
PRIVADA L’ARCADA y los particulares y entidades titulares de las páginas a las que dan
acceso ni la recomendación, promoción o identificación de FUNDACIÓ PRIVADA
L’ARCADA con las manifestaciones, contenidos o servicios facilitados a través de ellas.
FUNDACIÓ PRIVADA L’ARCADA se reserva el derecho a retirar de modo unilateral y en
cualquier momento los links que aparecen en su página web.
FUNDACIÓ PRIVADA L’ARCADA no conoce los contenidos y servicios de los sitios
enlazados y, por tanto, no se hace responsable por los daños producidos por la ilicitud,
calidad, desactualización, indisponibilidad, error e inutilidad de los mismos ni por
1
1

cualquier otro daño que no sea directamente imputable a ella.
FUNDACIÓ PRIVADA L’ARCADA se exime de responsabilidad en cuanto a las "cookies"
que terceros ajenos pudieran instalar en el disco duro del ordenador del usuario.
12. COMUNICACIONES

Para cualquier comunicación que fuera preciso efectuar deberán de enviar un correo
electrónico a info@larcada.org o enviar una comunicación escrita a FUNDACIÓ PRIVADA
L’ARCADA Calle Pintor Solives 64, 17820 Banyoles (Girona).
13. JURISDICCIÓN Y LEGISLACIÓN APLICABLE

Los términos y condiciones que rigen este web site, así como cualquier otro gestionado
por FUNDACIÓ PRIVADA L’ARCADA, y todas las relaciones que pudieran derivarse se
encuentran salvaguardados por la legislación española.
Cualquier controversia que pudiera derivarse del acceso o la utilización de este web
site será de competencia de los tribunales de Girona.
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