AVIS LEGAL
BÀSQUET ATENEU MONTSERRAT

Benvingut a la pàgina web del Bàsquet Ateneu Montserrat (endavant BAM): http://basquetbam.cat/
Si accedeix a ella, accepta seguir i quedar sotmès als següents termes i condicions que afectin al seu ús:
1. Es pot descarregar, veure, copiar i imprimir els documents i gràfics adjunts a aquests documents des
de la pàgina web sempre que los mateixos siguin només fets servir amb finalitats personals, informatives
i no comercials.
No es podrà utilitzar, descarregar, carregar, copiar, imprimir, divulgar, representar, reproduir, publicar,
llicenciar, remetre, transmetre o distribuir, en tot o en part, cap informació obtinguda des de aquesta
pàgina web sense l'exprés consentiment del BAM, excepte quan aquest ús sigui permès per la normativa
vigent en matèria de protecció de drets de propietat intel·lectual.
2. La informació, textos, fotografies i enllaços referenciats a la pàgina web tenen caràcter informatiu. El
club de BAM no comparteix necessàriament ni es responsable de les opinions i/o criteris expressats pels
seus col·laboradors i autors dels textos, ni del contingut de les pàgines web enllaçades.
3. En cap cas el club de BAM, ni cap entitat o persona relacionada amb la creació, producció, disseny,
actualització o publicació d'aquesta pàgina web seran responsables de qualsevol dany directe o
indirecte ocasionat per l'ús de la mateixa.
4. Les dades personals que ens faciliti quedaran incorporats a un fitxer confidencial sent el responsable
el club de BAM.
5. El propòsit de la creació i manteniment d'aquest fitxer es oferir un millor servei i informar sobre
futures promocions. En cap cas aquest fitxer es cedirà o vendrà a cap empresa.
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, té dret a
accedir a aquesta informació en els terminis fixats per la referida norma, podent eliminar o rectificar, en
cas de ser inexactes o incompletes, les dades facilitades, dirigint-se per escrit, bé sigui per correu
tradicional o electrònic ( admin@basquetbam.cat ), a club de BAM indicant el seu nom, cognoms i DNI.

Dades del Club:
BÀSQUET ATENEU MONTSERRAT
CIF: G60752151
Carrer de la Torre d'En Damians 6, 08014 Barcelona (dins l'escola Joan Pelegrí)
Telèfon: 934 317 555
Correu electrònic: info@basquetbam.cat
Web: http://basquetbam.cat/

Bàsquet Ateneu Montserrat
Barcelona
12 d'Octubre 2008

