AVÍS LEGAL
1. INFORMACIÓ GENERAL
Les presents condicions regulen l’ús permès de la pàgina amb URL
https://www.fundaciotropos.org, que FUNDACIÓ TROPOS, amb domicili social a C/ Madrazo
96, 5è. H, 08021 Barcelona, CIF G‐62393210, inscrita al registre de fundacions del
Departament de Justícia amb nº 1493, posa a disposició dels usuaris d’Internet.
Es posa a disposició dels usuaris els següents mitjans on podran dirigir les seves peticions,
qüestions i queixes:
Adreça postal: C/ Madrazo 96, 5è. H, 08021 Barcelona
Adreça de correu electrònic: tropos@fundaciotropos.org
Telèfon: (+34) 93 518 07 08

2. PROPIETAT INTEL∙LECTUAL DE LA WEB
Tots els drets de propietat intel∙lectual del contingut d’aquesta pàgina web, el seu codi font,
disseny, estructura de navegació, bases de dades, i els diferents elements continguts en la
mateixa són titularitat exclusiva de FUNDACIÓ TROPOS, amb domicili social al C/ Madrazo 96,
5è. H, 08021 Barcelona, CIF G‐62393210, inscrita al registre de fundacions del Departament
de Justícia amb nº 1493, corresponent a FUNDACIÓ TROPOS l’exercici exclusiu dels drets
d’explotació dels mateixos sobre la totalitat del contingut d’aquesta web site, ja siguin texts,
imatges, so, fitxers, marques, logotips, combinacions de colors, o qualsevol altre element, la
seva estructura i disseny, la selecció i forma de presentació dels materials inclosos a la
mateixa, i els programes d’ordinador necessaris pel seu funcionament, accés i utilització
estan protegits pels drets de propietat intel∙lectual, titularitat de FUNDACIÓ TROPOS o dels
seus llicenciataris, que l’usuari d’aquest web site ha de respectar.
Per tant, queda prohibida la seva reproducció, transformació, distribució, comunicació
pública i transformació, total o parcial, sense l’autorització expressa de FUNDACIÓ TROPOS.
De la mateixa manera, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol
tipus inclosos en aquest web site estan protegits per llei.
Queda prohibit descompilar, desassemblar o realitzar enginyeria inversa, així com suprimir,
alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que
puguin estar instal∙lats a la mateixa.

3. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS
Aquestes condicions generals regulen l’accés i la utilització del site www.fundaciotropos.org
(en endavant, “la Web”) que FUNDACIÓ TROPOS posa gratuïtament a disposició dels usuaris
d’Internet. L’accés al mateix implica la seva acceptació sense reserves. La utilització de
determinats serveis oferts en aquest site es regirà, a més, per les condicions particulars
previstes en cada cas, les quals s’entendran acceptades pel mer ús de tals serveis.

4. NORMES SOBRE L’ÚS DE LES IMPRESSIONS I DESCÀRREGUES DEL CONTINGUT
S’autoritza la visualització, impressió i descarrega parcial del contingut de la Web només i
exclusivament si concorren les següents condicions:
4.1. Que sigui compatible amb els fins de la Web.
4.2. Que es realitzi amb l’ànim exclusiu d’obtenir la informació continguda per al seu ús
personal i privat. Es prohibeix expressament la seva utilització per a fins comercials o per
a la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació.
4.3. Que cap dels continguts relacionats en la Web siguin modificats de cap forma.
4.4. Que cap gràfic, icona o imatge disponible en la Web sigui utilitzat, copiat o distribuït
separadament del text o resta de imatges que l’acompanyen.

5. INDICACIONS SOBRE ASPECTES TÈCNICS
FUNDACIÓ TROPOS no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la Web o
al seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat. FUNDACIÓ TROPOS portarà a terme,
sempre que no concorrin causes que ho facin impossible o de difícil execució, i tan aviat com
tingui noticies dels errors, desconnexions o falta d’actualització en els continguts, totes
aquelles actuacions tendents a subsanar els errors, restablir la comunicació i actualitzar els
continguts.
Es fa saber als usuaris que el servidor on es troba allotjada la Web, propietat de FUNDACIÓ
TROPOS es troba ubicat físicament en les instal∙lacions de Wix.com Ltd, on es presta el servei
de manteniment i connectivitat en les condicions establertes en el contracte de hosting entre
aquesta entitat i FUNDACIÓ TROPOS.

6. CONTINGUT DE LA WEB
Tant l’accés a la Web com l’ús no consentit que pugui efectuar‐se de la informació
continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui els realitza. FUNDACIO
TROPOS es reserva l’exercici de quantes accions legals procedeixin en defensa dels seus
legítims interessos davant accessos o usos no autoritzats. FUNDACIÓ TROPOS no respondrà
de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar‐se del referit accés o ús.
FUNDACIÓ TROPOS no es fa responsable dels errors de seguretat, que puguin produir‐se ni
dels danys que puguin causar‐se al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), o
als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix com a conseqüència de:
1. La presència d’un virus en l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per a la connexió als
serveis i continguts de la Web,
2. Un mal funcionament del navegador,
3. L’ús de versions no actualitzades del mateix.

7. ENLLAÇOS
FUNDACIÓ TROPOS no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda a les
pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir per enllaços o buscadors des de la pàgina
web fundaciotropos.org.

D’incloure enllaços o links que poden conduir a l’usuari a altres sites i pàgines webs
gestionades per tercers, FUNDACIÓ TROPOS no respondrà ni dels continguts ni de l’estat
d’aquests sites i pàgines web ni implica recomanació o aprovació sobre els seus continguts.
FUNDACIÓ TROPOS no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts enllaçats des de
la Web, sempre que siguin diferents de la mateixa, ni garanteix l’absència de virus o altres
elements en les mateixes que poguessin produir alteracions en el sistema informàtic
(maquinari i programari), en els documents o fitxers de l’usuari, excloent qualsevol
responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’usuari per aquest motiu.

8. INTERCANVI O DIFUSIÓ D’INFORMACIÓ
FUNDACIÓ TROPOS no es fa responsable de l’ús que els menors puguin fer de la pàgina web
en cas que els continguts als que accedeixi puguin ferir la sensibilitat dels mateixos.

9. ACTUALITZACIÓ I MODIFICACIÓ DE LA PÀGINA WEB
FUNDACIÓ TROPOS es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació
continguda al seu web site, i la configuració o presentació del mateix, en qualsevol moment,
sense previ avís, i sense assumir cap responsabilitat per això.

10. PROTECCIÓ DE DADES DE L’USUARI
10.1. FUNDACIÓ TROPOS garanteix el compliment de les obligacions derivades de la
normativa de protecció de dades, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i
del Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al
tractament de les dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i la
llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia
dels Drets Digitals (LOPDGDD).
10.2. Cookies: FUNDACIÓ TROPOS no utilitza cookies per accedir a la informació relativa als
usuaris del web site. Tanmateix, es reserva el dret de modificar el seu criteri respecte a
l’ús de cookies.

11. RESPONSABILITATS
La utilització no autoritzada de la informació continguda en la Web, la seva revenda, així com
la lesió dels drets de Propietat Intel∙lectual o Industrial de FUNDACIÓ TROPOS donarà lloc a
les responsabilitats legalment establertes.

12. LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLES
FUNDACIÓ TROPOS i l’usuari, per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar‐se de l’accés,
ús de la Web i amb caràcter general, les relacions amb els nostres clients, que es deriven de
la prestació dels serveis continguts a la nostra web, amb renuncia expressa a qualsevol altre
fur, es sotmeten al dels Jutjats i Tribunals de Barcelona i a la legislació espanyola.
Els usuaris de la Web de FUNDACIÓ TROPOS són conscients de tot el que s’ha exposat i ho
accepten voluntàriament.

