AVÍS LEGAL
Gràcies per l’interès per la nostra web.
Aquestes planes, desenvolupades amb tecnologia electrònica especialitzada, tenen per
finalitat donar a conèixer a l’Esbart de Cornellà (secció de l’Agrupació Sardanista de Cornellà),
les activitats que realitzem i la vida social de l’entitat, així com la difusió del folklore i la cultura
catalana.
El webmaster i/o l’esbart es reserven la facultat d’efectuar en qualsevol moment i sense avís
previ, modificacions de la informació continguda en aquestes pàgines i en la seva presentació.
A l’accedir a aquesta web s’accepta que el webmaster i l’esbart no són responsables de cap
conseqüència, dany o perjudici que es pugui derivar, o en el seu cas, de l’ús de la informació
que hi conté, o per l’accés a d’altres llocs per mitjans electrònics, a través de connexions amb
la nostra web.
En el supòsit de que es pugui arribar a demanar les vostres dades personals, la cessió
d’aquesta informació serà totalment voluntària per la vostra part i totes les dades personals
seran tractades d’acord amb el que estipula la directiva europea sobre protecció de dades.
El webmaster i l’esbart no utilitzaran la informació rebuda a través d’aquesta web per a
qualsevol altre propòsit que no sigui el de l’atenció individualitzada o l’enviament d’informació
relativa a l’esbart i el seu entorn.
El webmaster i l’esbart declaren que tota la informació serà tractada de manera confidencial i
d’acord amb la directiva europea sobre protecció de dades.
Les referències que es puguin fer en aquesta web a qualsevol producte, servei, procés, enllaç,
o qualsevol altra informació utilitzant la marca, nom comercial, fabricant, subministrador, etc.,
que siguin de titularitat de tercers, no implica el recolzament, patrocini o recomanació per part
del webmaster o de l’esbart, si no s’especifica el contrari.
DRETS DE CÒPIA
El copyright (drets d’autor i propietat literària) de la informació i del material contingut dins de
la web, quan no s’esmenta el contrari, és propietat de l’esbart i del webmaster.
Es permet la reproducció i difusió de la informació i els materials mostrats, però cal indicar-ne
sempre la seva procedència, agraint que hi consti l’adreça web de l’esbart
(http://www.esbartdecornella.cat) i/o l’adreça electrònica (info@esbartdecornella.cat).
LLICÈNCIES
Aquesta web no proporciona llicències per la nostra propietat intel·lectual o la de tercers.
Gràcies per la lectura d’aquest avís.

