1.- Presentació
ONIA-JOVIAT (en endavant ECJ), mitjançant del seu portal www.
cataloniajoviat.cat posa a disposició del públic en general i especialment als públic
registrat, aquestes pagines amb continguts i informació pròpia del club
bàsicament. En aquest àmbit es pretén establir comunicació amb altres clubs,
administracions, federacions, escoles, jugadors i públic en general. També és el seu
propòsit acostar els escacs a totes les persones que es vulguin iniciar i ampliar els
escacs.
Les dades identificatives del club són:
Escacs Catalonia-Joviat
Carrer Cintaires, s/n (Ateneu les Bases)
08242 Manresa
Correu electrònic: escacs@cataloniajoviat.cat
Administrador: admin@cataloniajoviat.cat

2.Accés
La visita al domini www.cataloniajoviat.cat
per accedir a determinades opcions que el web ofereix, es requerirà el registre
previ, en el qual els usuaris hauran de subministrar les dades personals
imprescindibles que el formulari de registre sol·licita.
S'aconsella a l'usuari llegir atentament les condicions que aquí es detallen atès que
l'accés implica la seva lectura i acceptació. Mitjançant l'accés i ús a aquesta pàgina
web, l'usuari manifesta el seu acord de forma expressa, plena i sense reserves a les
condicions i instruccions publicades en
.
Objecte
ECJ, les
persones registrades i la població en general. També difondre les activitats
escaquístiques que el club genera, tenir comunicació directa amb altres clubs i
jugadors, informar de notícies relacionades amb els escacs a nivell local i altres
àmbits, si escau, i també ser una eina al
.
Continguts
Les dades i continguts que apareixen publicats a www.cataloniajoviat.cat poden
ser a nivell de creació pròpia o generades per connexions a vincles externs. Les
opinions i informacions editades pels gestors de la pàgina web, hauran de procurar
ser exactes i precises, i procediran a la seva rectificació, si són requerides a fer-ho
acreditant possibles errades, llevat
. Així mateix, els gestors
de la pàgina no es fan responsables de les opinions expressades per persones
externes.
En el cas de continguts provinents de webs externs, els gestors declinen tota
o errors.

Tots els elements del web www.cataloniajoviat.cat són propietat, o han estat cedits
a favor de l ECJ. A tal efecte, els drets d'autoria i explotació en tota la seva extensió
i modalitats es troben protegits per les normes nacionals i internacionals de
propietat intel·lectual i industrial, la infracció de les quals constitueix una activitat
il·lícita i delictiva.
ECJ pot cedir part dels seus contingut a petició
e destinació, i que no produeixi
finalitat lucrativa.
Us
L'usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit dels continguts i serveis que ofereix
www.cataloniajoviat.cat abstenint-se de realitzar activitats il·legals, il·lícites o
contraries a la bona fe i a l'ordre públic. En especial, l'usuari haurà d'evitar tota
conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de
sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altre circumstancia personal o social.
El contingut de les opinions que tot usuari expressi, haurà de contenir el respecte i
moderació que tota opinió pública requereix, especialment estan prohibides les
opinions despectives per manifestacions o propaganda de caràcter racista,
xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme, en contra dels drets humans o
qualsevol altre de caràcter il·lícit o contrari a la moral o l'ordre públic. També queda
prohibit totalment per part dels usuaris, establir enllaços a marques comercials, o
vincles a URL de pagines a continguts com els expressats anteriorment. En cap cas
es podrà donar a entendre, ni declarar que l ECJ ha autoritzat, intervingut, avalat,
promocionat, participat o ha supervisat en forma alguna els continguts de la
pàgina on figuri l'enllaç, ni tan sols que es consenti la seva inclusió.
Finalment, l'usuari haurà d'abstenir-se, a títol enunciatiu i no limitatiu, de tota
activitat dirigida a suplantar a qualsevol persona física o jurídica, o dirigida a
interferir, violar, alterar o desconnectar el sistema, servidors, xarxes o continguts.
Així com, en tot cas, abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol
dels dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats al
web.
ECJ, es reserva el dret de bloquejar i excloure a l'usuari que
incompleixi les condicions d'accés i ús al web, sense previ avís i a adoptar totes les
mesures que consideri oportunes en cada moment, per tal d'evitar les activitats i
conductes descrites.
Funcionament del servei
L ECJ no serà responsable, en cap cas, de les dificultats d'accés a
www.cataloniajoviat.cat originades per un deficient o incorrecte funcionament de
la comunicació prestada pels operadors de serveis d'accés a internet, o per
deficiències tècniques produïdes per errors en el llenguatge informàtic, que no
puguin ser esmenats.

3.- Privacitat i protecció de dades
ECJ garanteix la confidencialitat en el tractament de totes les dades de caràcter
personal a les que es tingui accés com a conseqüència del registre a
www.cataloniajoviat.cat i que tan els fitxers i programes, com els equips i locals que
intervenen en el procés de tractament de les dades registrades, compleixen els

requisits d'integritat, seguretat i tractament establerts en el Reglament (UE)
2016/679 del Parlament Europeu i
Protecció de les persones físiques, en el que fa referència al tractament de Dades
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels
drets digitals.
a) Tipus de dades personals
El registre en la pàgina web, recull les següents dades protegides:
El nom i cognoms, i un correu electrònic.
b) Finalitat
Les dades facilitades en el formulari d
, queden recollides en un únic fitxer
i tenen exclusivament, la finalitat de facilitar els serveis que el web ofereix:
- Ser inclòs en llista de distribució
- Permetre als usuaris fer comentaris en un blog públic i interactuar amb la pàgina
web, si es preveu, i especialment a nivell de socis.
- Gestionar la participació dels socis en competicions a nivell de club i homologats
.
c) Responsable del tractament de dades personals
ESCACS CATALONIA-JOVIA - Correu electrònic: escacs@cataloniajoviat.cat
d)

i consentiment

Els interessats inscrits, queden informats de
personals registrades, mitjançant la verificació de la casella corresponent al donaralta.
La introducció i registre de les dades de caràcter personal per part de l'usuari,
implicarà l'acceptació expressa i sense reserves de la política de Privacitat de dades
de caràcter personal que manté l ECJ, exposada en
avís legal
que trobareu al peu del formulari de recollida de dades. Així, el marcatge obligatori
de la casella de verificació, sense el qual, el programa no permet la inscripció,
informats del contingut
.
Atès que l'autorització de l'usuari al tractament
ECJ, té
caràcter voluntari, l'usuari podrà revocar l'autorització aquí concedida, segons els
termes establerts a la normativa sobre protecció de dades vigent.
També
exposada.

autoritza el tractament de les seves dades amb la finalitat

e) Drets dels afectats
Els usuaris podran, en qualsevol moment, exercitar els drets reconeguts per la
normativa de protecció de dades i, en particular, els drets d'accés, rectificació,
supressió, limitació del tractament i oposició, així com també el dret a
cerques per internet.

L'exercici d'aquests drets s'haurà de fer tan presencialment, com per escrit
mitjançant un escrit signat i presentat
ECJ. També es pot fer mitjançant
petició pel mateix correu electrònic facilitat, però en aquest cas, verificarem la
procedència i validesa del correu. També quedaran advertits dels seus drets, en els
correus que el club enviï.
f)
informació personal que es consideri obsoleta, pel transcurs del temps, o que
dels seus drets
fonamentals.
g) Avaluació de riscos i mesures de protecció.
El club durà a terme les mesures adients, i proves periòdiques sobre els possibles
riscos del tractament de dades.
h) Cessió de dades.
1) Les dades de caràcter personal recollides com a conseqüència del registre a
www.cataloniajoviat.cat no seran facilitades o comunicades a tercers aliens
a aquest club, excepte quan siguin requerides per les autoritats públiques
competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries
aplicables en cada moment.
2) Les dades recollides de persones que tinguin la voluntat de participar en
competicions oficials, seran de cessió legítima a la FCE i no necessitaran el
3) Les dades recollides de jugadors del club, podran ser compartides entre
jugadors del club, per tal de gestionar la participació dels mateixos, en els
diferents tornejos en que el club participi.

4.- Política de cookies
Aquest web utilitza cookies per a garantir una millor experiència de navegació.
Manresa, 20 de setembre de 2020
ESCACS CATALONIA-JOVIAT

