Política de privacitat
L'ús d'aquest lloc web es regeix per les normes establertes en la present Política de
privacitat.

1. Condicions d'ús
En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació
i de comerç electrònic, l'informem que la Fundació Aurora és el titular d'aquest domini
amb NIF: G66022567 i domicili a Via Augusta, 15, despatx 103, 08006 Barcelona. A més
d'estar a la seva disposició en el nostre domicili, poden contactar amb nosaltres
mitjançant el següent correu electrònic: webmaster@fundacioaurora.cat.
L'usuari dels serveis de compra en línia oferts a través d'aquesta pàgina web està
proporcionant voluntàriament dades de caràcter personal (d'ara endavant les Dades
Personals). La informació personal que ens faciliti a través dels diferents formularis, en
els correus electrònics o qualsevol altre mitjà que es presenten en aquest lloc web,
passarà a ser introduïda en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de la Fundació
Aurora, i es mantindrà confidencial i protegida. En tal sentit, informem els usuaris del
Portal, en compliment de l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal, que aquesta entitat ostenta fitxers amb dades
personals, adequadament notificats i registrats davant l'Agència Espanyola de Protecció
de Dades de Caràcter Personal. Per tot això, l'USUARI accepta de manera expressa i
plenament i sense reserves que la Fundació Aurora tracti les seves dades personals de
manera automatitzada i les incorpori a un fitxer "CLIENTS I SIMPATITZANTS" amb la
finalitat de poder-li prestar i oferir els seus serveis, fitxer del qual és responsable la
Fundació Aurora.
Tret que específicament s'estableixi el contrari, es considerarà necessari completar totes
les dades obligatòries previstes com a tals en els diversos formularis que puguin
disposar-se o es disposin a través del Portal. En cas de no subministrar les dades
estimades com a necessàries, podrem decidir lliurement no procedir al registre de
l'usuari, arribat el cas, o bé denegar l'accés als continguts, serveis o actuacions
disposades a través del Portal.
L'usuari haurà d'emplenar els formularis amb dades veritables, exactes, completes i
actualitzades, responent dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a nosaltres o a
tercers a conseqüència de la inobservança de tals aspectes.
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Prohibim expressament que els menors de catorze anys facilitin Dades Personals sense
el consentiment previ dels seus pares o tutors. En cas de ser menor de catorze anys i no
tenir aquest consentiment, no ens faciliti Dades Personals ni utilitzi els nostres serveis.
Té sempre el dret a exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició o cancel·lació de
les dades personals que ens hagi proporcionat, establerts en la Llei Orgànica 15/1999.
Pot fer-ho mitjançant el següent correu electrònic: webmaster@fundacioaurora.cat o bé
per escrit al seu domicili social situat a Via Augusta, 15, despatx 103, 08006 Barcelona.

2. Seguretat
Les operacions de consulta de dades de compte d'usuari i de petició de serveis o
productes a través d'aquesta Web es realitzen mitjançant un servidor segur. El
programari d'aquest servidor codifica la informació que l'Usuari introdueix abans de
transmetre-la a la Fundació Aurora. Així mateix, la Fundació Aurora disposa d'estrictes
procediments de seguretat relatius a l'emmagatzematge i revelació de dades a fi d'evitar
tot accés no autoritzat a aquests, d'acord amb el que disposa l'article 9 de la Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal
vigent a Espanya.

3. Deure de Secret i Confidencialitat
Ens comprometem a complir amb el deure de secret i de confidencialitat respecte a les
dades personals contingudes en els fitxers amb dades personals sota la seva
responsabilitat, d'acord amb la legislació que, a cada moment, resulti aplicable, encara
que es revelarà a les autoritats públiques competents les Dades Personals i qualsevol
altra informació que estigui en el seu poder o sigui accessible a través dels seus
sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries
aplicables al cas. Els usuaris d'aquest lloc garanteixen i responen, en qualsevol cas, de
la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les Dades Personals facilitades, i es
comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.
El document electrònic en el qual es formalitza la compra s'arxiva electrònicament durant
el termini legalment establert. Els clients podran accedir a les dades exercitant els seus
drets d'accés corresponents en la forma descrita anteriorment.
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4. Informació sobre cookies
L'informem que el lloc web utilitza una cookie en la navegació de l'usuari per la web per
tal de facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Gràcies a aquesta cookie
resulta possible que aquest lloc web reconegui l'idioma preferent triat per l'usuari, sense
que hagi de seleccionar-lo de nou cada vegada que visiti el lloc web per a accedir als
continguts.
Seguint la política de protecció de dades de l'empresa, informem que les cookies
s'associen a l'usuari anònim i al seu ordinador, i en cap cas proporcionen per si el nom i
cognoms de l'usuari, i per tant no s'emmagatzemen dades de caràcter personal de
l'usuari. L'usuari té la possibilitat de configurar el navegador de manera que se l'informi
de la recepció de cookies, podent si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el
disc dur.

5. Modificacions
Ens reservem el dret de modificar la Política de Privacitat, per a adaptar-la a futures
novetats legislatives o jurisprudencials que resultin d'aplicació, informant prèviament als
usuaris dels canvis que en ella es produeixin. Per això, els recomanem que cada vegada
que accedeixin al Portal, o a qualsevol dels seus continguts o serveis, llegeixin amb
detall la present política de privacitat. En cas de dubte o controvèrsia relatives a la nostra
política de privacitat i de protecció de dades personals l'usuari pot posar-se en contacte
amb nosaltres dirigint-se a l'adreça de correu electrònic info@fundacioaurora.cat.
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