AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVADESA DE LES DADES

IDENTITAT I DADES DE CONTACTE DEL RESPONSABLE
CCE MONTESSORI PALAU, S.A CIF A17483652
Adreça Postal. Camí Vell de Fornells s/n 17003 Girona
Telèfon 972 41 76 76
Adreça de correu electrònic: secretaria@montessori-palau.net
DADES DE CONTACTE DE L’EQUIP DE PROTECCIÓ DE DADES
Telèfon 972 41 76 76
Adreça de correu electrònic: moro@montessori-palau.net
FINALITATS DE LA RECOLLIDA DE DADES
Les finalitats de cada un dels nostres formularis de recollida de dades són les següents:





Donar resposta a les sol·licituds d’informació sobre els serveis de l’Escola
Donar resposta a tràmits administratius que sol·liciti l’usuari dels serveis de
l’Escola
Mantenir-lo informat de les activitats i serveis que oferim i realitzem
Millorar els nostres serveis amb l’objectiu que siguin d’utilitat per l’usuari i que
estiguin integrats en la millora continua dels sistemes de gestió de qualitat interns
de l’Escola

En cada un dels formularis de recollida de dades es requereix, amb caràcter previ, el
consentiment personal de l’usuari. Amb l’objectiu de donar resposta a les sol·licituds
d’informació i altres tràmits de l’usuari, aquest estarà obligat a facilitar les seves dades de
contacte. En cas contrari no podrem garantir-li una resposta I atenció adequada a les
seves necessitats personals. Tanmateix, en qualsevol moment l’usuari por revocar aquest
consentiment mitjançant una comunicació escrita amb l’assumpte “baixa” al correu facilitat
en les dades de contacte de l’equip de protecció de dades amb les seves dades
d’identificació personal
DESTINATARIS DE LES DADES
Els destinataris de les dades seran els diferents equips de treball de l’organització del
CCE MONTESSORI PALAU S.A que garanteixen en tot moment la privadesa d’aquestes
dades I es comprometen a custodiar-les per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament
o l’accés no autoritzat
En el cas que necessitéssim cedir les dades a un tercer, el CCE MONTESSORI PALAU
esposarà en contacte amb l’usuari per obtenir el seu consentiment explícit per aquesta
gestió
CONSERVACIÓ DE LES DADES
Les dades personals recollides en els formularis es conservaran durant el termini legal
corresponent segons el tipus de tractament a realitzar. El CCE MONTESSORI PALAU ha
adoptat els nivells de seguretat requerits per la protecció de les dades personals i ha
implementat les mesures tècniques I organitzatives al seu abast per evitar la pèrdua, mal
ús, alteració, accés no autoritzat I robatori de les dades personals facilitades a través
d’aquest lloc web
EXERCICI DE DRETS
En qualsevol moment l’usuari podrà exercir els drets d’accés a les seves dades de
caràcter personal, a la rectificació de les dades inexactes, a la supressió de les dades que

ja no siguin necessàries, a oposar-se al seu tractament per motius relacionats amb la seva
situació particular, així com a la limitació i portabilitat d’acord amb les condiciones
previstes en la normativa vigent, mitjançant una comunicació escrita indicant el motiu de
la seva sol·licitud, juntament amb les seves dades d’identificació personal dirigida a les
dades de contacte del responsable o mitjançant correu electrònic de l’equip de protecció
de dades
A més, en tot moment, l’usuari també té el dret a presentar una reclamació davant
l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o de l’Autoritat de Control competent que
correspongui en cada cas
Data de publicació de la darrera versió de la política de privacitat: 25/05/2018

AVÍS LEGAL PELS SERVEIS DE PAGAMENT

INFORMACIÓ GENERAL
En compliment de la Llei de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, i
altra legislació complementària, s'informa que el titular del lloc web és el Complex Cultural
i Esportiu Montessori-Palau SA amb domicili social al Camí Vell de Fornells, 33
17003 Girona amb el CIF núm. A17483652 i inscrita al Registre Mercantil de Girona al
volum 954, foli 1, full número GI-17.588.
Correu electrònic: secretaria@montessori-palau.net
Telèfon: 972417676

ANUL·LACIÓ DE L’ACTIVITAT
El CCE Montessori-Palau SA es reserva el dret d’anul·lar l’activitat en cas que no s’arribi
al nombre màxim de participants. En cas d’anul·lació per part de l’Escola es retornarà
l’import de l’activitat o es proposarà una activitat en una altra data. El Centre comunicarà
l’anul·lació de l’activitat per telèfon o per correu electrònic.
DEVOLUCIÓ DE L’IMPORT
L’import es retornarà única i exclusivament en cas d’anul·lació de l’activitat si no s’arriba
al nombre mínim d’inscrits seguint el punt descrit anteriorment. No es retornarà l’import
en cas de no poder assistir a l’activitat.
PROPIETAT INTEL·LECTUAL
El CCE Montessori-Palau SA és titular dels dominis següents:
www.montessori-palau.net
www.montessoripalaumontgri.com
www.montessori-figueres.com
www.mirtc.com
www.cursosmontessori.com
L’estructura i la totalitat dels continguts (imatges, gràfics, logotips, comentaris, etc.)
d’aquests llocs web són propietat del CCE Montessori-Palau SA. L’ús que es realitza dels
mateixos està expressament autoritzat pels seus titulars.

