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1. Identificació: Qui som?
AJMACOR Lleida és una entitat sense ànim de lucre dedicada a l’educació en el lleure d’infants i joves,
fortament vinculada al Col·legi Marista Montserrat de Lleida.
La fitxa complerta amb les dades identificatives, de contacte i registrals les facilitem tot seguit:

Nom complert:
CIF:

ASSOCIACIÓ JUVENIL MÀ OBERTA COR OBERT DE LLEIDA
(d’ara endavant, AJMACOR Lleida o l’Associació)
G-25319500

Adreça:

Avinguda de Catalunya num. 3, 25002 Lleida (Col·legi Maristes)

Telèfon:

973 26 67 99

E-mail:
Dades
registrals:

ajmacorlleida@gmail.com
Inscrita al Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número d’inscripció 28 - J /
3 a data 28 de desembre del 1993
Inscrita al Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament de Lleida amb el número 125.
Censada a la Secretaria General de Joventut amb el número XX-XXX-XXXXX

Moviment al
que pertany:

Forma part de la Federació d’Associacions Mà Oberta-Cor Obert de Catalunya
(d’ara endavant, FAJMACOR o la Federació)

2. Titularitat: On et trobes?
El subdomini www.fajmacor.org/lleida és propietat d’AJMACOR Lleida, malgrat la titularitat del domini
www.fajmacor.org pertany a FAJMACOR.
D’ara endavant, sempre ens referirem a www.fajmacor.org/lleida com “la nostra web”.
3. Accés: Quines condicions he de tenir en compte abans d’accedir?
Qualsevol que accedeixi a la nostra web ho fa de forma gratuïta i voluntària. No cobrem cap cànon ni
obliguem a visitar-nos si un no ho desitja. De totes maneres donem la benvinguda a l’usuari que ens
visita i, especialment, aquell que ens llegeix.
Els menors d’edat poden accedir a la nostra web. Els oferim un llenguatge entenedor per a la
comprensió d’aquesta normativa.
De continuar navegant per la nostra web, l’usuari es compromet a fer-ne un bon ús, respectant les
normes que es descriuen en cada apartat d’aquest text. L’Associació es reserva el dret a modificar sense
previ avís el contingut d’aquest avís legal, per tant, i per a una correcta utilització de la nostra web,
recomanem que visiti periòdicament aquesta secció. La utilització d'aquesta pàgina web suposa la seva
plena acceptació.

4. Disponibilitat: Quan hi puc accedir?
L’Associació manté aquesta pàgina web amb l’objectiu de facilitar l’accés a una informació d’interès per
als usuaris i usuàries. Malgrat que ens esforcem per mantenir-la disponible i actualitzada, no podem
garantir la seva plena disponibilitat, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de manteniment o per
qualsevol altra causa.
5. Restriccions: Quins límits he de respectar?
Les pàgines web d’aquest lloc web poden ser visitades lliurement pels usuaris, llevat d’aquelles
restringides a aquells usuaris que per accedir-hi disposen d’una contrasenya que els hi comunicarà
l’Associació. L’usuari no facilitarà l’ús de la seva contrasenya a tercers. L’Associació no es fa responsable
dels danys i perjudicis que s'ocasionin a l'usuari com a conseqüència de la pèrdua o robatori de la
contrasenya i de l’ús per part de tercers.
Els menors d’edat (menors de 18 anys) no poden fer ús del/s formulari/s d’inscripció sense la
intervenció del pare, mare o tutor legal. L’Associació no comprova l’edat dels usuaris que accedeixen, de
manera que no pot determinar la condició del menor d’edat. En cas que detectem qualsevol
irregularitat, les dades subministrades seran anul·lades de forma immediata.
Els usuaris poden fer ús de l’eina de publicació de comentaris tenint en compte la següent normativa
obligatòria:


Està oberta a la participació de tothom.



No cal registrar-s'hi. Però l’usuari que en faci ús no podrà suplantar la identitat d’un altre.



Els comentaris introduïts han de respectar SEMPRE la llei, la moral, la bona fe i/o els bons
costums.



Els comentaris han d’estar relacionats amb el contingut de l’article de referència.



Els comentaris es poden formular en qualsevol dels següents idiomes: català, castellà, anglès,
francès, grec o qualsevol altre que parlis a casa (malgrat no et podem assegurar que tots els
caràcters es mostrin correctament).



Està totalment prohibida la publicació de missatges violents, agressius, difamatoris, obscens,
vulgars, sexuals o que incitin a qualsevol pràctica il·legal, inclosa la divulgació d’informació
personal o la violació dels drets de propietat intel·lectual de tercers.



Els comentaris podran ser moderats i/o eliminats quan no s’ajustin a les normes.



Està totalment prohibit l’ús d’aquesta eina de publicació amb la única finalitat de sobrecarregar
el sistema, d’alterar o impedir l’accés a la nostra web, o introduir qualsevol forma de codi
maliciós.



Aquestes normes poden variar depenent de les necessitats i canvis detectats en determinats
moments.



Ens reservem el dret de suprimir temporal o definitivament l’eina de publicació de comentaris.

L’Associació demana la col·laboració dels usuaris de la nostra pàgina per al compliment d’aquesta
normativa, i posa a la vostra disposició l’adreça ajmacorlleida@gmail.com per a denunciar qualsevol
incompliment o fer-nos arribar les vostres aportacions i suggeriments.
6. Propietat intel·lectual i industrial: Puc fer ús del contingut?
Aquesta pàgina web i els contingut inclosos: articles, opinions, texts, imatges, fotografies, logotips,
marques, altres elements de la imatge corporativa, etc. estan protegits per la legislació vigent en
propietat intel·lectual i industrial i pertanyen a l’Associació o a tercers que han autoritzat el seu ús
exclusivament dins la nostra pàgina web.
Queda expressament prohibida l’explotació de qualsevol element gràfic, textual o sonor sense
l’autorització expressa de l’Associació, que haurà de ser sol·licitada i concedida per escrit a través de
l’adreça electrònica ajmacorlleida@gmail.com.
L’accés a aquest lloc web no suposa, en cap cas, l’adquisició per part dels usuaris de cap dret de
propietat sobre els continguts que hi figuren. L’Associació es reserva el dret a modificar, actualitzar o
suprimir qualsevol dels continguts, en qualsevol moment i sense previ avís.

7. Responsabilitat: Quins riscs existeixen?
L’Associació no serà responsable en cas de que s’hagi d’interrompre el servei web, es produeixi
qualsevol retard o mal funcionament i altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que
s’escapen del seu control i/o siguin degudes a una actuació dolosa o culpable de l’usuari i/o tinguin el
seu origen en causes de força major.
La informació continguda en aquest lloc web pot no ser correcta, malgrat els esforços duts a terme per
aconseguir-ne l’exactitud i l’actualització. En conseqüència, l’Associació no es responsabilitza dels errors
continguts, ni dels danys o perjudicis derivats de la seva utilització.
Aquest lloc web conté enllaços a altres llocs webs del contingut, la utilitat o l’exactitud dels quals no es
pot responsabilitzar l’Associació. La incorporació d'un enllaç o extensions en aquest lloc web no pot
considerar-se una recomanació als usuaris perquè l’utilitzin; la decisió d'utilitzar-lo és responsabilitat
d'aquests últims.
L’Associació no es fa responsable dels danys i els perjudicis derivats de l'ús d'aquest lloc web o dels seus
continguts, i no garanteix l'absència de virus o la impossibilitat de causar danys en els sistemes
informàtics de l'usuari.
L’Associació no es responsabilitza del mal ús que es pugui fer d'aquest lloc web.
8. Política de Privacitat: Com tractem les dades personals?
En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal (d'ara endavant LOPD) i normativa de desenvolupament, l’Associació informa als seus usuaris
sobre la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que aquests decideixin de forma
expressa, lliure i voluntària si desitgen facilitar a l’Associació les dades personals que els són sol·licitades.
L’usuari, en facilitar voluntàriament les seves dades personals a través de qualsevol formulari d’aquest
lloc web o missatge de correu electrònic dirigit a ajmacorlleida@gmail.com i acceptar-ne la tramesa,
autoritza expressament a l’Associació a que tracti i incorpori en un fitxer de la seva propietat aquelles
dades enviades.
La recollida i el tractament de les dades personals que l’usuari faciliti té com a finalitat atendre la seva
consulta, tramitar la inscripció de l’usuari a l’Associació en la seva condició d’associat i permetre
l’enviament d’informació sobre les nostres activitats, si així ho sol·licita, per qualsevol mitjà de
comunicació, inclòs l’electrònic.
L’Associació demana el consentiment inequívoc per al tractament i publicació d’imatges on l’usuari
pugui resultar identificat, limitant-se als següents canals:
•
•
•
•

La pàgina web de l’Associació (www.fajmacor.org/lleida), la Federació (www.fajmacor.org) i
altres pàgines en les que col·laborem.
Filmacions o fotografies destinades a difusió pública no comercial.
Fotografies per a revistes o publicacions d’àmbit educatiu (www.maristes.cat, enxarxa’t i
similars).
Comptes de les xarxes socials Facebook (www.facebook.com/ajmacorlleida i
www.facebook.com/fajmacor) i Twitter (@ajmacorlleida i @fajmacor).

Les dades personals que faciliti l’usuari hauran de ser vertaderes, exactes, completes i actualitzades, i
aquest haurà de respondre dels danys i perjudicis que es poguessin ocasionar a causa del no
compliment d’aquesta obligació.
Donada la naturalesa de les dades que tractem (incloses dades de salut) demanem el consentiment
inequívoc dels representants legals dels menors per al seu tractament, comprometent-nos a no
difondre-les, a excepció del personal sanitari en cas d’emergències.
L’Associació ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar l’alteració, la
pèrdua o el tractament no autoritzat de les dades personals que l’usuari faciliti, tenint en compte les
limitacions que presenta Internet, i manifesta el seu compromís de confidencialitat respecte al
tractament de les dades personals de l’usuari.
La cessió de les dades va destinada a la Federació d’Associacions Juvenils Mà Oberta-Cor Obert de
Catalunya, moviment al qual pertanyem, i per la qual cosa l’Associació en demana el consentiment a
l’usuari o, en el seu cas, al seu representant legal. La finalitat és la participació de l’usuari a les activitats

educatives en l’àmbit del lleure que s’organitzin de forma conjunta amb la resta d’associacions Mà
Oberta – Cor Obert de Catalunya.
L’usuari té dret a accedir a la informació que li concerneix recopilada en el fitxer de l’Associació,
rectificar-la si és errònia, cancel·lar-la i oposar-se al seu tractament enviant un missatge de correu
electrònic a ajmacorlleida@gmail.com o una carta a Ajmacor Lleida, Avda. de Catalunya 3, 25002 Lleida
(entregada a la Secretaria del Col·legi Maristes Montserrat). Haurà d’ajuntar document identificatiu i
assenyalar el dret que vol exercir.
9. Política de Cookies: Quina informació es registra?
L’Associació pot recopilar informació sobre els hàbits de cerca del usuaris quan es troben a la nostra
web per mitjà de cookies. No utilitzem les cookies per a recollir informació de caràcter personal. Només
s’instal·laran al ordinador de l’usuari si roman i continua navegant per la pàgina web, entenent que
n’autoritza l’ús i instal·lació. A continuació proporcionem informació detallada per saber: què són les
cookies, quins tipus n’existeixen, quines utilitzem i com desactivar-les i bloquejar-les en qualsevol
moment si l’usuari decideix revocar-ne l’ús i instal·lació més tard.
Les cookies (‘galetes’ en català, malgrat no són comestibles) son petits fitxers de text generats per les
pàgines web que l’usuari visita, i emmagatzemades al seu propi equip. Les cookies permeten a una
pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació,
mantenir la sessió oberta d'un usuari o personalitzar les preferències de visualització de la pàgina web
per a l’usuari.
Les cookies són essencials per al funcionament d'Internet, aportant innombrables avantatges en la
prestació de serveis interactius, facilitant la navegació i utilitat de les pàgines web. Les cookies són
segures ja que només poden guardar la informació que s’introdueix al navegador o la que s’inclou a la
sol·licitud de pàgina. Per aquest motiu no s’inclouen mai claus d’accés ni dades personals. Les cookies no
poden executar codi i no es poden utilitzar per accedir a l’equip de l’usuari. Per tant, no poden danyar
els equips i que estiguin actives ajuda a identificar i resoldre errors.
A continuació, expliquem les tipologies de cookies, malgrat l’Associació en detallarà més endavant
quines utilitza:
a)

Segons l’entitat que les gestioni:
•

Cookies pròpies: Són aquelles que s’envien a l’equip de l’usuari des d’un equip o domini
gestionat per l’editor.

•

Cookies de tercers: Són aquelles que s’envien a l’equip de l’usuari des d’un equip o domini
gestionat per un tercer, diferent de l’editor.

b) Segons el termini de temps que estiguin actives:

c)

•

Cookies de sessió: Són temporals i no queden registrades a l’equip de l’usuari després
d’abandonar la pàgina web que visita.

•

Cookies persistents: Són registrades a l’equip de l’usuari fins a la seva data d’expiració (pot
tractar-se de minuts o anys). La pàgina web les llegeix cada vegada que l’usuari la visita.

Segons la seva finalitat:
•

Cookies tècniques: Permeten la correcta navegació a través de la pàgina web i l’ús de les
diferents opcions que existeixen, com ara, controlar el tràfic i la comunicació de dades,
identificar la sessió de l’usuari, accedir a àrees restringides, realitzar la sol·licitud d’inscripció,
utilitzar elements de seguretat durant la navegació o compartir continguts a través de les
xarxes socials.

•

Cookies de personalització: Permeten accedir a la pàgina web amb algunes característiques de
caràcter general predefinides en funció de certs criteris com ara: l’idioma, el tipus de
navegador o la configuració regional des d’on s’accedeix.

•

Cookies d'anàlisis: Permeten el seguiment i anàlisis del comportament de l’usuari a la pàgina
web. La informació recollida s’utilitza per mesurar l’activitat i introduir millores en funció de la
anàlisis estadística (continguts més visitats, nombre de visitants, etc.).

•

Cookies publicitàries: Permeten la gestió eficaç dels espais publicitaris que l’editor hagi inclòs a
la pàgina web, d’acord a criteris com ara el contingut editat o la freqüència en que es mostren
els anuncis.

•

Cookies de publicitat comportamental: Permeten la gestió dels espais publicitaris que l’editor
hagi inclòs a la pàgina web, emmagatzemant informació del comportament de l’usuari
obtinguda a través del seguiment dels seus hàbits de navegació, amb la finalitat de
desenvolupar un perfil específica per mostrar els anuncis en funció del mateix.

La taula de sota recull de forma detallada les cookies utilitzades a la nostra pàgina:

Editor
Ajmacor
Lleida

Twitter

Facebook
Google

Google
Analytics

Nom

Durada

Propòsit

Més informació

PHPSESSID
wordpress_test_cookie
wordpress_logged_in[hash]
wordpress_[hash]

Sessió

Permet la identificació de l’usuari, així
com mantenir les preferències de
l’usuari a WordPress i la comprovació
de l’autorització a la instal·lació de
cookies a la pàgina web.

- Política de cookies
Ajmacor Lleida

guest_id
pid
_ga
_gat

2 anys
2 anys
2 anys
1 dia

Permet visualitzar contingut a la web de
la xarxa social Twitter associat a un
número de connexió únic.

- Política de cookies
Twitter

datr

2 anys

Permet visualitzar contingut a la web de
la xarxa social Facebook.

- Política de privacitat
Facebook.

APISID
HSID
NID
PREF
SAPISID
SSID

1 any
1 any
6 mesos
18 mesos
1 any
1 any

Recopila informació sobre preferències
de l’usuari per optimitzar els serveis
prestats per Google (Calendar, Docs,
etc.).

-

_utma
_utmb
_utmc
_utmz

2 anys
30
minuts
Sessió
6 mesos

Seguiment de les visites realitzades
mitjançant Google Analytics, servei
proporcionat per Google, per obtenir
informació de l’accés dels usuaris a la
nostra pàgina. Es recopila per a
posteriors anàlisis i es refereix al
nombre de visites, les dates de la
primera i darrera visita dels usuaris, la
durada de les visites, la pàgina des d’on
ha accedit, el motor de cerca utilitzat, el
país des d’on s’accedeix i anàlogues.

- Centre de privacitat de
Google

Política de privacitat
de Google.

- Complement
d’inhabilitació de
Google Analytics
- Política de privacitat
de Google.

Així mateix, l’Associació informa que tots els navegadors d’Internet permeten configurar i limitar la
instal·lació de cookies, a través de les opcions de configuració que proporcionen. L’activació del mode
‘navegació privada’ provoca el l’esborrat de les cookies després de cada visita. A continuació,
proporcionem una llista dels navegadors més comuns amb un enllaç a la configuració de les cookies i als
diferents noms d’aquest mode de ‘navegació privada’:
• Google Chrome
• Mozilla Firefox
• Internet Explorer
• Opera
• Safari
• Safari para IOS (iPhone y iPad)
• Chrome para Android
L’Associació treballarà per mantenir actualitzada la informació relativa a l’ús de cookies, la taula de les
cookies que utilitza, i qualsevol enllaç per ampliar la informació aquí continguda. L’usuari en accedir i
continuar navegant per la nostra pàgina consent el seu ús i n’autoritza la instal·lació. L’usuari accepta
que en cas de limitar-ne l’ús, la seva experiència de navegació pugui resultar deficient i impossibiliti la

interacció i accés a determinats apartats o utilitats de la pàgina web. En qualsevol cas, l’Associació no es
responsabilitza de l’ús que tercers facin de les cookies així com de qualsevol inconvenient causat a
l’usuari resultat de la seva configuració.
10. Legislació: Quines normatives i lleis s’apliquen?
Les condicions d'aquest lloc web i les relacions entre l'usuari i l’Associació es regiran per la legislació
espanyola. Per resoldre qualsevol discrepància que pugui sorgir entre l’usuari i l’Associació les parts es
sotmeten als Jutges i Tribunals de Lleida, Espanya.
Redactat per
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