
CONDICIONS D'ÚS DEL WEB Sant Antoni Abat: festa popular d'Artà. 

www.santantoniarta.ga  

 

 La imatge del perfil de Sant Antoni Abat: festa popular d'Artà, serà la següent: 

 

Dades dels usuaris. 

 

 • En conformitat amb el previst en la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció 

de Dades de Caràcter Personal (LOPD), els gestors de Sant Antoni Abat: festa popular d'Artà 

informen de l’existència d’un fitxer de la seva titularitat en el qual s’inclouran les dades necessàries 

per mantenir informats els usuaris que així ho demanin o proporcionar els serveis que els usuaris 

sol·licitin. 

 

Privacitat. 

 

 • Els fitxers de Sant Antoni Abat: festa popular d'Artà no contenen dades privades ni 

requereixen informació per identificar persones físiques. 

 

http://www.santantoniarta.ga/


Exclusió de garanties i responsabilitat. 

 

 • Sant Antoni Abat: festa popular d'Artà no garanteix la licitud, fiabilitat, exhaustivitat i 

utilitat dels continguts. 

 

 • L’establiment d’un hiperenllaç, enllaç, intercanvi,… no implica en cap cas la existència de 

relacions entre Sant Antoni Abat: festa popular d'Artà i el lloc web en que s’estableixi, ni 

l’acceptació i aprovació dels seus continguts o serveis. 

 

 • Sant Antoni Abat: festa popular d'Artà no té cap responsabilitat sobre els llocs enllaçats 

des d’aquesta web i no pot controlar ni controla que entre ells apareguin llocs d’Internet on els 

continguts puguin resultar il·lícits, il·legals, contraris a la moral o a les bones costums o inapropiats. 

 

 L’incompliment de les condicions legals pot significar l’esborrat i/o edició del contingut 

publicat, i les mesures i denuncies adequades segons la Llei. 

 

 En relació als materials enviats pels subscriptors, els administradors d'aquest web tenen el 

dret de decidir quin material pugen a Sant Antoni Abat: festa popular d'Artà, així com també 

tenen el dret a modificar-lo -total o parcialment- si així ho creuen convenient, per qualsevol 

tipus d'activitat. A més, el dret d'autor legal d'aquest material enviat passarà a ser, 

automàticament, dels administradors d'aquest web, encara que el nom de l'autor remitent 

sempre hi apareixerà reflectit. 

 

 Amb l’objectiu de millorar Sant Antoni Abat: festa popular d'Artà i minimitzar els problemes, 

Sant Antoni Abat: festa popular d'Artà es reserva el dret de modificar i actualitzar aquestes 

condicions legals sense avís previ. 

 

 

 Artà, a 20 de desembre de 2015. 


