POLÍTICA DE PRIVACITAT
L’associació per a la Incontinència Anal ( ASIA) garanteix que compleix amb els nivells de seguretat exigits
pel Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.
Les dades recollides en els formularis inclosos en aquest portal web seran inclosos a un fitxer automatitzat
de dades personals el responsable del qual és ASIA i que es troben convenientment registrats a l’Agència
Espanyola de Protecció de Dades. ASIA tractarà la informació de forma confidencial i exclusivament amb
les finalitats que s’indiquen a les clàusules que acompanyen els formularis. ASIA cancel·larà i esborrarà les
dades quan resultin inexactes, incompletes o hagin de deixat de ser necessàries o pertinents per a la seva
finalitat, de conformitat amb allò previst a la legislació en matèria de protecció de dades, i en especial, la
Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, de 13 de desembre.
Podran exercitar-se els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se al Responsable del
Fitxer, és a dir, a ASIA al seu domicili social a C/Salmeron ,100 2-3ª 08222Terrassa, indicant la referència
“LOPD” o a l’adreça de correu electrònic info@asiasuport.org incloent una fotocòpia del document d’identificació.
Li informem també que les seves dades poden ser cedides a Autoritats Públiques, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals i fiscals que correspongui, i a altres entitats públiques i/o privades amb les
que ASIA manté relacions per a la bona execució de les activitats que desenvolupa.
ASIA podrà utilitzar cookies durant la prestació del servei del seu Portal Web, si bé l’usuari té la possibilitat
de configurar el seu programa de navegació de manera que impedeixi la creació d’arxiu cookie o s’adverteixi del moment en que això succeeixi.
Les cookies són procediments automàtics de recollida d’informació relativa a les preferències determinades
per l’usuari durant la seva visita a una determinada pàgina web. Aquesta informació es registra en petits
arxius que són guardats a l’equip informàtic de l’usuari, i cada vegada que l’usuari torna a accedir a la pàgina web amb la finalitat de configurar el lloc web amb les preferències assenyalades en anteriors visites.

POLÍTICA DE COOKIES
El nostre web utilitza cookies (galetes) amb l’objectiu de donar més bon servei i proporcionar-vos una millor
experiència en la navegació. Volem informar d’una manera clara i precisa sobre les cookies que utilitzem o
com podeu deshabilitar-les si així ho desitgeu.

Què és una cookie?

Una cookie és un petit arxiu creat en el navegador de l’usuari per a registrar la seva activitat en el lloc web
i permetre-li una navegació fluida. És a dir, s’emmagatzemen a l’ordinador, la tablet, el smartphone o qualsevol altre dispositiu de l’usuari amb informació sobre la seva navegació.
Les cookies en cap cas no podrien danyar el vostre equip. Al contrari, ens ajuden a resoldre possibles
errades.
Les cookies són essencials per al funcionament d’Internet i faciliten la navegació i usabilitat del nostre web,
per això el conjunt de cookies de tots els nostres usuaris ens ajuda a millorar la qualitat del nostre servei.
Ara bé: per a utilitzar el nostre lloc web no és imprescindible la instal·lació de cookies. En cas que no les
vulgueu acceptar, podeu configurar el vostre navegador per a bloquejar-les i/o directament abandonar el
nostre lloc web.

Com desactivar les cookies?

És important que sapigueu que podeu permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal•lades en el vostre
equip mitjançant la configuració de les opcions del vostre o vostres navegadors d’Internet.

CONSENTIMENT
Volem remarcar que el nostre web no guarda dades personals dels nostres usuaris, a excepció d’aquells
que decideixen registrar-se voluntàriament. En aquest últim cas, aquesta informació està protegida per la
nostra Política de Privacitat. (Enllaç que hauria d’anar directament a la política de privacitat )
En clicar a Acceptar o simplement en continuar navegant pel nostre web indiqueu, de fet, que consentiu l’ús
de les cookies abans enunciades i en les condicions contingudes en la present Política de Cookies.

