AVÍS LEGAL

1- CONDICIONS GENERALS D'ÚS DEL WEB I LA SEVA ACCEPTACIÓ
El present avís (en endavant, el "Avís Legal") regula l'ús del servei d'accés i utilització
de la web que Giapin s.l. (En endavant, "L'EMPRESA"), posa a la seva disposició.
L'EMPRESA, en tant que responsable de la web informa que té el seu domicili social a
C/Sardana 11 de Bonmatí ; amb CIF número B-17340472 i inscrita en el Registre
Mercantil de Girona, en el tom 288, llibre 0, secció 8ª,foli 188, full GE-5514, inscripció
1a
La utilització de la web atribueix la condició d'usuari de la web (en endavant, "l'Usuari")
i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions
incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per L'EMPRESA en el moment
mateix en què l'Usuari accedeixi a la web. L'EMPRESA es reserva el dret a modificar
unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració
dels continguts i els serveis de la web, així com les condicions requerides per a la seva
utilització quan això sigui convenient per a la seva millor prestació.
El contingut d'aquesta web està protegit per les lleis de propietat intel·lectual.
Aquests continguts han de ser usats de forma correcta i licita per l'usuari i, en
particular resta obligat a utilitzar aquests continguts de forma diligent, correcta i lícita.
No podran utilitzar els continguts de forma contrària a la llei, a la moral o als bons
costums acceptats en ordre públic.
Està prohibida la transmissió de qualsevol tipus de dades que vostè pugui realitzar a
aquesta web, o a d´altres pertanyents a terceres empreses els links de les quals podrà
trobar dins d'aquesta web, que atempti contra els drets de propietat de tercers, siguin
obscens, pornogràfics, difamatoris, de caràcter amenaçador o material que pugui ser
considerat delicte o falta en virtut del vigent Codi Penal.
Queda prohibida la reproducció, còpia, distribució, transformació o modificació de
continguts (textos, imatges, veus o estructura) tret que es compti amb l'autorització
expressa i per escrit del titular dels drets adquirits.

L'EMPRESA no garanteix la disponibilitat del funcionament dels serveis de la web.

