AVIS LEGAL I DE PRIVACITAT
Figueres de Serveis, SA, és una societat inscrita en el Registre Mercantil de
Girona, Tom 1343, Foli 27, Secció 8, Fulla GI-9789, amb CIF: A-17.102.740.
El domicili social de Figueres de Serveis, SA és:
C/Alemanya, 5 17600 FIGUERES
Telèfons: 972 672 449 – 900 181 446
Condicions d’ús
L’usuari accedeix voluntàriament a aquest lloc web, el que implica que ho utilitzarà
conforme al present 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.
FIGUERES DE SERVEIS, SA 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
© 2009, Figueres de Serveis, S.A., fisersa.es. Tots els drets reservats.
Aquesta web i tots els seus continguts, incloent els textos, imatges, so i qualsevol
altre material (fitxers, marques, logotips, combinacions de colors), la seva
estructura i el seu disseny, la selecció i forma de presentació dels Continguts
inclosos en el mateix, estan protegits per la legislació vigent en propietat industrial
o intel·lectual. Per això, es prohibeix expressament la seva reproducció, còpia,
modificació, distribució o transformació sense l’expressa autorització per escrit de
FIGUERES DE SERVEIS, S.A.
Sota cap concepte, l’accés a la pàgina web implica qualsevol tipus de renúncia,
transmissió o cessió total o parcial d’aquests drets, ni confereix cap dret
d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública de
dits continguts sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a
aquest efecte pel titular del dret. La divulgació, reproducció, ús i modificació o
qualsevol altra forma d’explotació no autoritzada prèviament i per escrit, sigui la
forma directa o indirecta per xarxes telemàtiques o sota suports anàlegs, dels
mateixos implicarà la interposició de les accions legals pertinents.
Els drets de propietat intel·lectual sobre els programes d’ordinador necessaris per
el seu funcionament, accés i utilització, són titularitat de Figueres de Serveis, SA.

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.
Continguts
Qualsevol informació administrativa facilitada a través d’aquesta web no
substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions legals i dels actes que
hagin de ser publicats formalment al BOE, DOGC i a altres diaris oficials, l’edició
impresa dels quals, és l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i
contingut.
Aquest lloc web proporciona mecanismes de contacte. En cas que l’usuari
visualitzi en les seves pàgines web un contingut il·lícit, perjudicial o ofensiu, ho
hauria de comunicar a FIGUERES DE SERVEIS, S.A.
Limitació de responsabilitat
La informació continguda en aquest lloc web pot no ser correcta, malgrat els
esforços realitzats per a portar a terme la seva exactitud i actualització. En
conseqüència, FIGUERES DE SERVEIS, S.A. no es responsabilitza dels errors
continguts, ni dels danys o perjudicis derivats de la seva utilització.
FIGUERES DE SERVEIS, S.A. 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. En
conseqüència, el lloc web i els seus continguts són publicats sense garanties de
cap tipus, expresses o implícites, deixant clar que ni l’empresa, ni els seus
col·laboradors, treballadors o representants, seran responsables per qualsevol
error o omissió en els Continguts o serveis o per qualsevol mal derivat de la
utilització d’aquesta web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la
informació que en ell es facilita.
FIGUERES DE SERVEIS, S.A. no és responsable de la informació que es pot
obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no siguin dependents de
l’empresa. La funció dels enllaços introduïts en la pàgina web, és la d’informar
sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre el tema tractat en la pàgina
d’origen, no suposant un suggeriment o invitació a l’usuari a visitar les webs de
destinació. L’empresa no serà responsable del resultat obtingut a través d’aquests
enllaços.
FIGUERES DE SERVEIS, S.A. no es responsabilitza del mal ús que es pugui fer
d’aquest lloc web.

Hostatge del web
Per l’hostatge del web en equips informàtics s’ha contractat els serveis de icode
consultors, slu, que es responsabilitza únicament de les tasques informàtiques
associades a aquesta activitat.
icode consultors, slu es reserva el dret de suspendre temporalment, i sense
necessitat de previ avís, l’accessibilitat a la pàgina web per raó d’eventual
necessitat d’efectuar operacions de manteniment, reparació o millores dels equips
de hostatge o programes informàtics necessaris.

Política de protecció de dades personals
A través del present avís legal, FIGUERES DE SERVEIS, S.A. informa als usuaris
d’aquest lloc web, en compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de Protecció de Dades de Caràcter Personal (des d’ara LOPD), sobre la seva
política de protecció de dades personals
L’usuari, al facilitar voluntàriament les seves dades personals mitjançant els
correus electrònics habilitats en aquest lloc web per contactar amb l’empresa i
acceptar el seu enviament, autoritza expressament a FIGUERES DE SERVEIS,
S.A. perquè tracti i incorpori en un fitxer de la seva propietat aquelles dades
remeses. En aquest cas, la recollida i tractament de les dades personals que
l’usuari faciliti té com finalitat el manteniment, garantia i control de la relació creada
entre aquest i FIGUERES DE SERVEIS, S.A. així com l’enviament d’informació
sobre els serveis que aquesta ofereix, a través de correu postal, electrònic i/o fax.
Les dades personals que faciliti l’usuari hauran de ser veritables, exactes,
completes i actualitzades, responent dels danys i perjudicis que es poguessin
ocasionar a causa del no compliment d’aquesta obligació.
FIGUERES DE SERVEIS, S.A. ha adoptat les mesures tècniques necessàries per
a evitar l’alteració, pèrdua o tractament no autoritzat a les dades personals que
l’usuari faciliti, tenint en compte de les limitacions que presenta Internet, i
manifesta el seu compromís de confidencialitat respecte al tractament de les
dades personals de l’usuari.
L’usuari té dret a accedir a la informació que li concerneix recopilada en qualsevol
dels fitxers de FIGUERES DE SERVEIS, S.A., rectificar-la en el cas de ser errònia,
cancel·lar-la o oposar-se al seu tractament a través del correu electrònic
fisersa@fisersa.es o de comunicació escrita dirigida a c/Alemanya, 5, 17600
Figueres, Girona.

Navegació amb cookies
Aquest lloc web no utilitza cookies per a l’obtenció de dades personals sense el
consentiment de l’afectat, ni qualsevol altre utilitat que permeti l’obtenció de dades
personals sense el consentiment de l’afectat.
No es guarda directament cap informació de l’usuari. Queden únicament registrats,
en el log del servidor web, totes les pàgines visitades. Conseqüentment, aquesta
informació és totalment anònima i en cap cas pot ser associada a una persona
concreta i identificada.

