Política de Privacitat i les
Condicions del Servei
Condicions bàsiques

1. “NOSALTRES” es refereix a qualsevol servei relacionat amb AgCasal.
2. Has de ser major de 18 anys per utilitzar el Servei.
3. No és pots inserir imatges o un altre tipus de contingut que mostri imatges violentes, de
nus íntegres o parcials, discriminatòries, il·legals, transgressores, de mal gust,
pornogràfiques o amb contingut sexual a través del Servei.
4. Ets responsable de les activitats que es realitzin a través del teu compte i et compromets
a no vendre, transferir, atorgar llicències o cedir el teu compte, nom d'usuari ni els drets
del teu compte. També manifestes que tota la informació que subministris o vas
subministrar durant el teu registre i a qualsevol altre moment serà veritable, precisa,
actual i completa, i acceptes actualitzar la teva informació segons sigui necessari per
mantenir la seva veracitat i precisió.
5. Acceptes no sol·licitar, recopilar o utilitzar les credencials d'inici de sessió d'altres usuaris.
6. Tens la responsabilitat de mantenir la contrasenya en secret i en lloc segur.
7. No has de difamar, assetjar, intimidar, abusar, amenaçar, intimidar o fer-te passar per
persones o entitats, i tampoc has de publicar informació privada o confidencial a través
del Servei, inclosa, sense limitació, la informació de la targeta de crèdit, els nombres de la
seguretat social o del document nacional d'identitat, els números de telèfon o adreces de
correu electrònic privats que et pertanyin a tu o siguin propietat de qualsevol altra
persona.
8. No pots utilitzar el Servei per a cap propòsit no autoritzat o il·legal. Acceptes complir totes
les lleis, regles i normatives (per exemple, les d'àmbit federal, estatal, local i provincial)
aplicables a l'ús que facis.
9. Ets l'únic responsable de la teva conducta.
10. No has de perjudicar ni interferir en el Servei o els servidors o les xarxes connectats al
Servei, la qual cosa inclou la transmissió de cucs, virus, programes espia, programari
malintencionat o qualsevol altre codi de naturalesa destructiva o perjudicial. No pots
inserir contingut o codi, ni alterar o interferir en la manera en el qual es presenta o es
mostra qualsevol pàgina de "nosaltres" en un navegador o dispositiu de l'usuari.
11. No has de crear comptes en el Servei usant mitjans no autoritzats, inclosos, sense
limitació, l'ús de dispositius automatitzats, seqüències de comandos, bots, aranyes,
rastrejadors o sistemes d'extracció.

12. No has d'intentar restringir a un altre usuari l'ús o gaudi del Servei i no has de fomentar o
facilitar les infraccions d'aquestes Condicions d'ús o de qualsevol altra condició de
"nosaltres".
13. La infracció d'aquestes Condicions d'ús pot donar com a resultat el tancament del teu
compte. Entens i acceptes que “nosaltres” no pot ni es farà responsable del Contingut
publicat en el Servei i utilitzaràs el Servei sota la teva pròpia responsabilitat. Si
infringeixes l'essència o l'esperit d'aquestes Condicions d'ús, o d'alguna altra manera
provoques el risc que siguem exposats legalment, podríem deixar de proporcionar-te tot o
part del Servei.

Condicions generals

1. Ens reservem el dret de modificar o finalitzar el Servei o l'accés aqest per qualsevol
motiu, sense previ avís, a qualsevol moment i sense cap responsabilitat amb tu. Pots
desactivar el teu compte enviant un correu electrònic.
2. Queda a la nostra sencera discreció reservar-nos el dret de canviar aquestes Condicions
d'ús ("Condicions actualitzades") periòdicament. Tret que realitzem un canvi per motius
legals o administratius, avisarem de l'entrada en vigor de les Condicions actualitzades
amb una antelació raonable. Acceptes que podem notificar aquestes Condicions
actualitzades mitjançant la seva publicació en el Servei i que l'ús que facis del Servei
després de la data d'entrada en vigor de les Condicions actualitzades (o la participació en
una altra conducta que puguem especificar de forma raonable) constitueix la teva
acceptació de les Condicions actualitzades. Per tant, has de revisar aquestes Condicions
d'ús i qualsevol Condició actualitzada abans d'utilitzar el Servei. Les Condicions
actualitzades entraran en vigor a partir del moment en el qual es publiquin, o en una data
posterior que pugui especificar-se en les Condicions actualitzades, i s'aplicaran a l'ús que
realitzis del Servei a partir d'aquest moment. Els conflictes que sorgeixin abans de la data
d'entrada en vigor de les Condicions actualitzades estaran subjectes a aquestes
Condicions d'ús.
3. Ens reservem el dret de no permetre l'accés al Servei a qualsevol persona, pel motiu que
sigui i a qualsevol moment.
4. Ens reservem el dret d'obligar al fet que es produeixi la confiscació de qualsevol nom
d'usuari pel motiu que sigui.
5. Encara que no estem obligats a això, podem eliminar, editar, bloquejar i/o supervisar el
Contingut o els comptes que incloguin Contingut que determinem, a la nostra sencera
discreció, que infringeix aquestes Condicions d'ús.
6. Ets l'únic responsable de la interacció que estableixis amb altres usuaris del Servei, ja
sigui amb o sense connexió. Acceptes que “nosaltres” no som responsable de la
conducta dels usuaris. Encara que no està obligat, “nosaltres” ens reservem el dret a
supervisar o involucrar-se en els conflictes que mantinguis amb altres usuaris. Actua amb
sentit comú i utilitza el teu millor criteri en interactuar amb altres usuaris, fins i tot quan
comentis el contingut o qualsevol tipus d'informació personal o d'un altre tipus.
7. Pot haver-hi enllaços en el Servei o en les comunicacions que rebis del Servei que et
remetin a llocs web o funcions de tercers. També poden existir enllaços a llocs web o

funcions de tercers en imatges o comentaris dins del Servei. El Servei també inclou
contingut de tercers que controlem, mantenim i avalem.
8. Queda prohibit el rastreig, l'extracció, l'emmagatzematge en caché o l'accés a qualsevol
contingut en el Servei a través de mitjans automatitzats, inclosos, sense limitació.
9. Aquesta aplicació web és tancada, i l'accés serà restringit mitjançant un codi d'accés i
l'acceptació de la petició que podrà ser desactivat pel responsable de la web, fent
d'aquesta manera que pugui ser un programa on les publicacions siguin públiques. Els
usuaris registrats utilitzen aquest servei per poder beneficiar-se de la informació que
s'ofereix en ell.
10. Les imatges publicades dins d’aquesta l’aplicació, pertanyen al Casal d’estiu Voramar,
que forma part de la Fundació privada Voramar.
11. Les imatges publicades dins d’aquesta aplicació poden ser visualitzades i descarregades
lliurament per usuaris que forman part de AgCasal 2018 - Escola Voramar.

Descàrrega de garanties

EL

SERVEI, INCLÒS, SENSE LIMITACIÓ, EL CONTINGUT DE "NOSALTRES", ES
PROPORCIONA "TAL QUAL", "COM ESTIGUI DISPONIBLE" I "AMB TOTES LES
FALLADES"..

LES PARTS DE “NOSALTRES” NO MANIFESTEN NI GARANTEIXEN QUE EL SERVEI NO
CONTINGUI ERRORS O NO S'INTERROMPI; QUE ELS DEFECTES ES CORREGIRAN; O
QUE EL SERVEI O EL SERVIDOR QUE PERMET QUE EL SERVEI ESTIGUI DISPONIBLE
NO CONTINGUI COMPONENTS PERJUDICIALS, INCLOSOS, SENSE LIMITACIÓ, ELS
VIRUS. LES PARTS DE “NOSALTRES” NO MANIFESTEN NI GARANTEIXEN QUE LA
INFORMACIÓ (INCLOSA QUALSEVOL INSTRUCCIÓ) SOBRE EL SERVEI SIGUI PRECISA,
COMPLETA O ÚTIL. ACCEPTES QUE L'ÚS QUE FACIS D'AQUEST SERVEI CORRE SOTA
LA TEVA RESPONSABILITAT.

En ACCEDIR Al SERVEI O FER ÚS D'ELL, MANIFESTES I GARANTEIXES QUE LES
ACTIVITATS QUE REALITZES SÓN LEGALS EN TOTES LES JURISDICCIONS EN les quals
ACCEDEIXIS O UTILITZIS EL SERVEI.

"NOSALTRES" NO ES RESPONSABILITZA DE LES ACCIONS, EL CONTINGUT, LA
INFORMACIÓ O LES DADES DE TERCERS I PER LA PRESENT ENS DISPENSES A
NOSALTRES, ELS NOSTRES DIRECTIUS, EMPLEATS I AGENTS DE QUALSEVOL
DEMANDA O DANYS, CONEGUTS O DESCONEGUTS, DERIVATS D'O D'ALGUNA
MANERA RELACIONATS AMB QUALSEVOL DEMANDA QUE TINGUIS INTERPOSADA
CONTRA TALES TERCERS.

La data d'entrada en vigor d'aquestes Condicions d'ús és el 10 de juny de 2018. Aquestes Condicions
d'ús s'han redactat en català de Catalunya.

