POLÍTICA DE PRIVACITAT I CONDICIONS D’ÚS
De conformitat amb el que estableix la normativa vigent de Protecció de Dades de
Caràcter Personal, s'entendrà que totes les dades personals han estat facilitades
a Fundació Montblanc amb l'autorització expressa perquè siguin incorporades en
un fitxer de tractament automatitzat. Així mateix, s'informa que podrà exercitar,
respecte de les dades personals facilitades, els drets d'accés, rectificació, limitació
de tractament, supressió, portabilitat i oposició enviant una carta a Fundació
Montblanc, Carrer de Sants 14-16, Principal, 08014 BARCELONA, o enviant un
correu electrònic a fundacio@fundaciomontblanc.org, sol·licitar, si escau, la
remissió de les dades de caràcter personal que obrin en els arxius de la fundació
a l'efecte de la teva consulta, o la teva possible rectificació, o bé que es cancel·li i
/ o revoqui l'autorització.
Amb la present clàusula queda informat que les seves dades seran comunicades
en cas de ser necessari a: bancs i caixes, administracions públiques i a totes
aquelles entitats amb les que sigui necessària la comunicació, amb la finalitat de
complir amb la prestació dels nostres serveis. El fet de no facilitar les dades a les
entitats esmentades implica que no puguem complir amb la prestació dels serveis.
Al mateix temps, l'informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de
Dades de FUNDACIÓ MONTBLANC PAPD, dirigint-te per escrit a l'adreça de
correu fundacio@fundaciomontblanc.org o a l'adreça Carrer de Sants 14-16,
Principal, 08014 BARCELONA.
Fundació Montblanc PAPD informa que procedirà a tractar les dades de manera
lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És
per això que Fundació Montblanc PAPD es compromet a adoptar totes les
mesures raonables perquè aquestes es suprimeixin o rectifiquin sense dilació
quan siguin inexactes.

COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES
L'acceptació de la política de privacitat implica la seva autorització per a
l'enviament de les comunicacions electròniques necessàries per informar-lo de les
notícies relacionades amb Fundació Montblanc PAPD. Aquestes comunicacions
es faran a través del telèfon mòbil (SMS) o adreça de correu electrònic.
Aquesta autorització
electròniques:

comprèn

l'enviament

les

següents

comunicacions

1.- Newsletters, informació d'interès sobre projectes, campanyes i continguts
similars.
2.- Mails d'informació relacionada amb la seva activitat i relació amb Fundació
Montblanc.
Fundació Montblanc estableix mecanismes mitjançant els quals pot desactivar els
serveis de comunicacions electròniques de forma senzilla i gratuïta, seguint les
instruccions que s'indiquen al peu legal dels correus electrònics.

POLÍTICA DE COOKIES
Aquesta web utilitza cookies temporals de sessió i galetes permanents. Les
cookies de sessió emmagatzemen dades únicament mentre l'usuari accedeix al
web, i les permanents emmagatzemen les dades en el terminal perquè estiguin
disponibles en més d'una sessió. Segons la finalitat de les dades obtingudes a
través de les cookies, el web pot utilitzar cookies pròpies:
1.- Cookies tècniques: permeten a l'usuari navegar a la pàgina web o aplicació i
utilitzar les seves diferents opcions o serveis. Per exemple, permeten
controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a
les zones d'accés restringit, recordar els elements d'una comanda, realitzar
una sol·licitud d'inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar
elements de seguretat, o emmagatzemar continguts per a la difusió d'arxius
de vídeo o so.
2.- Cookies de personalització: permeten a l'usuari accedir al servei amb algunes
característiques de caràcter general predefinides en el seu terminal o
definides pel propi usuari. Entre elles, es troben l'idioma, el tipus de
navegador, el disseny de continguts, la geolocalització del terminal o la
configuració regional des de la qual s'accedeix.
3.- Cookies publicitàries: permeten la gestió eficaç dels espais publicitaris
inclosos a la web o aplicació, adequant el seu contingut perquè sigui rellevant
per a l'usuari i per evitar la repetició d'anuncis que aquest ja hagi vist.
4.- Cookies d'anàlisi estadística: permeten realitzar el seguiment i anàlisi del
comportament dels usuaris. La informació recollida s'utilitza en el
mesurament de l'activitat dels llocs web, aplicacions o plataformes, i per a
l'elaboració de perfils de navegació dels usuaris, per tal d'introduir millores
en el servei en funció de les dades recollides.
5.- Cookies de tercers: permeten gestionar i millorar els serveis oferts. Entre
d'altres exemples, hi ha els serveis estadístics de Google Analytics.
Pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip
mitjançant la configuració de les opcions del navegador en el seu ordinador.

COM POT ADMINISTRAR LES COOKIES AL NAVEGADOR?:
L'usuari té l'opció de permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el
seu equip, configurant al seu gust les opcions del navegador.






Google Chrome
Microsoft Internet Explorer
Mozilla Firefox
Safari
Opera

