AVIS LEGAL
PROTECCIÓ DE DADES
En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de
Dades de Caràcter Personal, li informem que mitjançant aquest avís, INICIATIVES DE LA VALL
D’ÀGER, S.A. (en endavant, el “Càmping de la Vall d’Àger”) informa els usuaris de la seva pàgina
web www.campingager.com de la seva política de protecció de dades de caràcter personal (en
endavant, “les Dades Personals”) per tal que determinin lliure i voluntàriament si desitgen
facilitar al Càmping de la Vall d’Àger les Dades Personals requerides en el formulari de reserva
i/o de sol·licitud registre i/o sol·licitud d’informació. El Càmping de la Vall d’Àger es reserva el
dret a modificar la present política de protecció de dades per tal d’adaptar-la a les novetats
legislatives i a les pràctiques de la indústria.
Les Dades Personals seran tractades automatitzadament i incorporades a fitxers dels que el
Càmping de la Vall d’Àger serà titular i responsable. La recollida i tractament de les Dades
Personals, duts a terme pel Càmping de la Vall d’Àger o per tercers en el seu nom, té com a
finalitat el manteniment de la relació contractual que el client tingui, amb el Càmping de la Vall
d’Àger. També seran utilitzades per a la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels
serveis del Càmping de la Vall d’Àger i la seva adequació a les preferències i gustos del clients
mitjançant l’enviament de correus tradicionals i/o electrònics, per d’informació comercial
sobre els serveis i/o novetats que el Càmping de la Vall d’Àger ofereix actualment i en el futur.
El Càmping de la Vall d’Àger no cedirà les Dades Personals a tercers sense el consentiment
previ i exprés dels afectats. El Càmping de la Vall d’Àger o, en els seu cas, els tercers que tractin
les Dades Personals en nom del Càmping de la Vall d’Àger, ha adoptat els nivells de seguretat
de protecció de les Dades Personals legalment requerits. No obstant, l’usuari ha d’ésser
conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.
Els usuaris tenen reconeguts i podran exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i
oposició, contactant amb el Càmping de la Vall d’Àger a través del correu electrònic:
iniciatives@valldager.com o a través del correu ordinari: C.Afores s/n, 25691 Àger.
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AVIS LEGAL
QUÈ ÉS UNA COOKIE?
A www.campingager.com utilitzem cookies per facilitar la relació dels visitants amb el nostre
contingut i permetre elaborar estadístiques sobre les visites i el visitants que rebem. En
compliment de la Directiva 2009/136/CE, desenvolupada en el nostre ordenament pel apartat
segon de l’article 22 de la Ley de Sevicios de Sociedad de la Información, seguint les directrius
de l’ Agencia espanyola de Protección de Datos, procedim a detallar-vos el ús que es realitzen
de les cookies en el nostre web.
es cookies són petits arxius de text que s'envien al dispositiu quan visiteu un lloc web. Les
cookies són retornades al lloc web d'origen cada cop que el visiteu, o a un altre lloc web que
reconeix que la cookie. Les cookies actuen com un record d'un lloc web, la qual cosa permet
recordar el dispositiu en les visites subsegüents. Les cookies també poden recordar les vostres
preferències, millorar l'experiència de l'usuari, així com adaptar els anuncis.
L

Cookies utilitzades en aquest lloc web:
• Cookies tècniques: Les cookies tècniques són essencials i necessàries perquè el web
funcioni correctament i per usar les diverses opcions i serveis que ofereix.
• Cookies analítiques: El nostre lloc web utilitza cookies de Google Analytics. La informació
que recullen aquestes cookies es transferida i arxivada per Google en els seus servidors
dels Estats Units, d'acord amb les seves pràctiques de privacitat. Per a més informació de les
pràctiques de privadesa de Google i com s'apliquen a Google Analytics visiteu: Política de
Privadesa de Google Analytics
• Cookies de sessió: Les cookies de sessió són aquelles que existeixen només mentre
l'usuari navega pel web i s'eliminen al final.
Modificació de la configuració de les cookies
L’usuari pot restringir, bloquejar o esborrar les cookies de qualsevol lloc web, utilitzant el seu
navegador. A cada navegador l'operativa és diferent, pel que pot consultar als següents enllaços
la forma de fer-ho:
Internet Explorer: windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie="ie-10"
FireFox: support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647?hl="es"
Safari: www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/
Opera: http://help.opera.com/Linux/10.50/en/cookies.html
Safari para iOS (dispositivos iPhone y iPad): http://help.opera.com/Linux/10.50/en/cookies.html
Chrome para Android: https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=es
Windows Phone: http://www.windowsphone.com/es-es/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings

Per obtindre més informació sobre l'eliminació, deshabilitació o bloqueig de les cookies també
pot visitar:http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2

Bloquejar l'ús de les cookies en la vostra navegació pot fer que alguns serveis o
característiques del lloc web no estiguin disponibles.
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