CONDICIONS I NORMES D'ÚS DE www.filippolandini.com:

El present avís i informació legals regula l’ús del servei web www.filippolandini.com, lloc web que es posa a disposició
dels usuaris de Internet.
La utilització de la website es troba sotmesa a tots els avisos, reglaments de ús o instruccions donades pel titular, i que
implica el coneixement i acceptació de les condicions i normes d’ús següents:

1.- ACCEPTACIÓ DE CONDICIONS:
Pel simple fet d’utilitzar el portal l’usuari manifesta l’acceptació sense reserves de les presents condicions generals .

2.- DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL:
Els continguts i elements gràfics que formen part del lloc web www.filippolandini.com difosos a través d’aquesta són
titularitat exclusiva del que subscriu, les dades del qual es troben assenyalades a la norma setena, i tenen la
consideració d’obres protegides pel la normativa reguladora de la Propietat Intel·lectual, tant nacional com
internacional. La reproducció dels continguts del lloc web o l’ús de dades textuals o multimèdia requereix l’autorització
prèvia expressa del seu titular.
No s’autoritza en cap cas:
-La presentació de la pàgina del lloc web en una finestra que no pertany al titular per mitjà del “framing”.
-La inserció d’una imatge difosa en una pàgina que no és del titular mitjançant el “in line linking”
-L’extracció d’elements del lloc web causant un perjudici al seu titular conforme a les disposicions vigents.
Les marques o signes distintius, logotips, i en general símbols distintius de qualsevol naturalesa que apareguin en el
present lloc web són propietat del titular i estan protegits per la legislació vigent.

3.- CONDICIONS D’US I FUNCIONAMENT:
El usuari s’obliga a no utilitzar la web ni els serveis que s’hi ofereixen per a la realització d’activitats contràries a les
lleis, a la moral, al ordre públic i, en general, a fer ús conforme a les present condicions generals. A aquest efecte,
l’usuari ha d’abstenir-se de utilitzar qualsevol dels serveis amb fins o efectes il·lícits, prohibits, lesius dels drets i
interessos de tercers.
L’usuari accedeix voluntàriament al lloc web. L’accés i navegació d’aquest lloc web implica acceptar i conèixer les
advertències legals, condicions i termes d’ús. L’accés no implica cap relació de tipus comercial entre el propietari i
l’usuari.
El titular no es responsabilitza del mal ús que es realitzi de la web, essent responsabilitat exclusiva de l’usuari el mal ús
de la mateixa i els possibles perjudicis que aquest mal ús podés causar a tercers. Tampoc es responsabilitza per la
informació de webs de tercers a les que es pot accedir per enllaços i buscadors des de la nostra web. La presència
d’aquests enllaços a la web són de caràcter informatiu, i en cap cas és una invitació a la contractació de productes o
serveis que s’ofereixen en el lloc web de destí.
El titular no es responsabilitza de l’intercanvi de informació que es faci entre usuaris a través de la web, així com de l’ús
que els menors puguin fer de la web en el cas de que en la mateixa es puguin ferir la sensibilitat dels mateixos.
L’usuari és l’únic i exclusiu responsable de les seves claus d’identificació i accés als serveis i continguts d’aquest lloc
web consistents en el codi secret o clau i nom d’usuari. El titular no es fa responsable de l’ús indegut de les claus
d’identificació i accés dels usuaris ni de les conseqüències de qualsevol naturalesa derivades del mal ús per part dels
usuaris, la pèrdua o l’oblit dels mateixos, ni del seu ús indegut per tercers no autoritzats
El titular no assumeix responsabilitat que es pugui derivar dels problemes tècnics i errors en els equips informàtics no
imputables a la nostra persona, així com de l’existència de virus, que es puguin produir durant la connexió a la xarxa de
internet, així com danys que podessin ser causats per tercers aliens al titular mitjançant intromissions il·legítimes fora
del control del titular.

4.- ACTUALITZACIÓ I MODIFICACIÓ DE LA WEB:
El titular es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda al web, la seva configuració o
presentació, en qualsevol moment sense previ avís al usuari.
El titular es reserva el dret de deixar de prestar qualsevol dels seus serveis ofertats a la web, essent suficient la
comunicació mitjançant la seva web amb una antelació de 10 dies.
En qualsevol moment, el titular podrà modificar les presents condicions generals o introduir noves condicions de ús del
lloc web www.filippolandini.com i/o dels servis que el titular de la mateixa.

5.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS:
En compliment d’allò establert a la Llei Orgànica 15/1999 sobre Protecció de Dades de Caràcter personal, així com a la
Llei 34/2002 d’11 de juliol de serveis de la Societat de la informació i comerç electrònic, les seves dades personals que
siguin facilitades de forma voluntària per els mateixos usuaris a través de la web o d’altres mitjans, s’inclouran en un
fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, creat i mantingut sota la responsabilitat del titular de la web.
Les dades personals que són sol·licitades als usuaris únicament als consistiran en aquelles que impliquin una
identificació de caràcter general i estrictament necessàries per a la prestació dels serveis. Aquesta informació
s’utilitzarà exclusivament per donar efectiva resposta o prestació del servei a l’usuari i no per cap altra finalitat.
El titular de la web garanteix el compliment de la normativa pel que fa a les dades personals facilitades voluntàriament,
garantint la seguretat i confidencialitat de les mateixes; comprometent-se al compliment del secret de les dades,
adoptant les mesures necessàries per a evitar l’alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat.
Les persones tenen dret en qualsevol moment d’obtenir la confirmació de l’existència de tractaments de les seves
dades personals, el seu contingut, l’origen, verificació del seu estat, així com l’exercici de qualsevol dels drets
reconeguts en els articles 14 a17 de la LOPD.
6.- LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ:
Les parts se sotmeten, amb expressa renúncia al seu propi fur, accepten com a legislació rectora de les presents
condicions, l’espanyola, i se sotmeten per a la resolució de qualsevol litigi derivat de les presents als Jutjats i Tribunals
de Barcelona.

7.- TITULARITAT:
El titular informa als usuaris de la website de que, en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la
societat de la informació i del comerç Electrònic, que les seves dades personals són les següents:
contacte@filippolandini.com

AVÍS LEGAL

El present avís i informació legals regula l’ús del servei web www.ouo1.com, creada i pertanyent al titular, lloc web que
es posa a disposició dels usuaris de internet.
El titular informa als usuaris de la website de que, en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la
societat de la informació i del comerç Electrònic, que les seves dades personals són les següents:
contacte@filippolandini.com
Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts d’aquesta web sense sol·licitar autorització.
La informació continguda en aquesta web ha estat elaborada per el seu titular. La bústia de contacte de la web té
caràcter merament informatiu, sense que pugui derivar-se de la seva contestació cap mena d’efecte jurídic vinculant.

