POLÍTICA DE
PRIVACITAT I
PROTECCIÓ DE DADES
Aspectes generals
Per a navegar per la web de DIAGONAL 437 no cal fer cap registre previ
d'usuari ni facilitar cap dada de caràcter personal.
Únicament en el cas d'emplenament d'un formulari o enviament d'un
correu electrònic, serà obligatori facilitar una sèrie de dades. Us informem
que aquestes dades (i també l'adreça IP en el cas d'emplenament d'un
formulari) seran incorporades a fitxers degudament inscrits a l'Agència
Espanyola de Protecció de Dades sota l'autoritat de DIAGONAL 427 amb la
finalitat de gestionar el lloc web, així com tramitar dubtes i consultes
plantejades.
El titular de les dades disposa de la possibilitat d'exercir, en qualsevol
moment, us drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició respecte a
totes aquelles dades seves que constin emmagatzemades als fitxers de
DIAGONAL 437. Aquests drets podran ser exercits mitjançant correu postal
a l'adreça Av. Diagonal, 437 Principal 1º, 08036 Barcelona o per correu
electrònic a info@diagonal437.com. En tots dos casos de les dades haurà
d'adjuntar a la sol·licitud una còpia del DNI.
Quan es demani que s'empleni un formulari en el qual es recullin dades de
caràcter personal s'informarà l'usuari de la finalitat del tractament, de la
identitat i adreça del responsable del fitxer, dels destinataris de la
informació i de la responsabilitat del titular de les dades d'exercir els drets
d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves
dades.
L'usuari haurà d'emplenar els formularis amb dades veritables, exactes,
completes i actuals. En el cas que l'usuari introdueixi dades corresponents
en una altra persona s'entendrà que té el consentiment exprés d'aquesta

persona i que aquesta ens atorga autorització per a realitzar el tractament
descrit. L'usuari serà l'únic responsable de qualsevol mal o perjudici,
directe o indirecte que pogués ocasionar a qualsevol persona a causa de
l'emplenament del formulari amb dades falses, inexactes, incompletes o
no actualitzades.
L'usuari

ha

de

comunicar

qualsevol

modificació

en

les

dades

proporcionades pera mantenir les dades degudament actualitzades.

Política de seguretat
DIAGONAL 437 ha pres totes les mesures legalment requerides per a la
protecció de les dades personals de què disposa. Així mateix, ha disposat
tots els recursos tècnics al seu abast per a evitar la pèrdua, el mal ús,
l'alteració, l'accés o el robatori de les dades personals facilitades per
l'usuari de la web.

Analítica de la web
Aquest lloc web utilitza diverses analítiques per a conèixer la manera de
com és buscat, accedit i utilitzat pel públic. Aquestes analítiques poden
implicar la recopilació de dades de caràcter personal com per exemple
l'adreça IP, la localització de la connexió, la informació sobre el programari
o maquinari de navegació, etc. Aquesta informació no s'associa als
usuaris i s'actualitza amb la finalitat exclusiva d'obtenir informació
estadística sobre l'ús de la web de l'organització.

Presència de “cookies”
Aquesta web utilitza “cookies” quan l'usuari navega per la web. Les
“cookies” són uns petits fitxers de dades que el servidor d'Internet remet al
navegador i que li són retornats posteriorment en cada nova petició.
Aquests fitxers s'emmagatzemen a l'ordinador de l'usuari i permeten al
sistema recordar característiques o preferències de navegació de
sessions anteriors. Les “cookies” d'aquesta web no són invasives ni nocives
i no tracta dades de caràcter personal. Concretament, utilitzem les
“cookies” generades per google *Analytics. En tot cas, l'usuari pot
desactivar la localització de “cookies” seguint les instruccions del seu
navegador.

Google *Analytics
Aquesta web utilitza Google *Analyics, un servei d'analítica prestat per
Google, Inc, empresa amb seu a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View (Califòrnia), CA 94043, els Estats Units (“Google”). Google Analytics
utilitza “cookies”, arxius de text situats al seu ordinador, per a facilita
l'anàlisi de l'ús que els usuaris fan de la web. La informació que genera la
“cookie” sobre el seu ús de la web (incloent la seva adreça IP) serà
directament transmesa i arxivada per Google en els seus servidors dels
Estats Units. Google utilitzarà aquesta informació per compte nostre amb
el propòsit de traçar el seu ús de la web, elaborar informes de l'activitat de
la web i prestar altres serveis relacionats amb l'activitat de la web i l'ús
d'Internet. Google podrà transmetre aquesta informació a terceos quan
així li ho requereixi la legislació o quan aquests tercers processin la
informació per compte de Google. Google no associarà la seva adreça IP
amb cap altra dada de què disposi. L'usuari pot rebutjar el tractament de
les dades desactivades l'ús de “cookies” al seu navegador, però l'usuari ha
de saber que si ho fa pot ser que no pugui usar tota la formalitat de la web.
En utilitzar aquesta web l'usuari consent de les seves dades per part de
Google en la forma i per als fins indicats.

Menors d'edat
DIAGONAL 437 prohibeix l'ús dels seus serveis de la web als usuaris menors
de catorze anys, excepte amb el consentiment exprés dels seus pares o
tutors. En cap cas el menor podrà facilitar a DIAGONAL 437 dades que
permetin obtenir informació sobre els altres membres del grup familiar o
sobre les característiques d'aquest, com les dades relatives a l'activitat
professional dels progenitors, informació econòmica, dades sociològiques
o qualsevol uns altres, sense el consentiment dels titulars de tals dades.

Canvis en les condicions d'ús, avís legal i política de privacitat
d'aquesta web
DIAGONAL 437 es reserva el dret de fer canvis unilateralment en les
condicions d'ús, avís legal i política de privacitat d'aquest lloc
web. DIAGONAL

437 publicarà

aquests

canvis

en

la

web,

sent

responsabilitat de l'usuari verificar periòdicament l'existència d'aquests
canvis. La utilització d'aquesta web posterior a la publicació dels canvis en
la política d'ús constitueix una acceptació dels canvis, així com de

necessari i legítim tractament de dades personals. Per a qualsevol
aclariment, si us plau, no dubteu a contactar amb DIAGONAL 437.

