“Pageses.cat, la xarxa de les dones del món rural“ es un projecte de la Unió de Pagesos de
Catalunya
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La web de Pageses.cat es compon d’una part pública o extranet i d’una part privada o
intranet per l’ús exclusiu de les persones autoritzades por la Unió de Pagesos de
Catalunya, a la que poden entrar introduint el seu login i contrasenya.
La reproducció, còpia (ja sigui parcial o total), distribució, comercialització,
comunicació pública o qualsevol altre activitat que es pugui realitzar amb els
continguts, així com la informació d’aquesta pàgina web sense haver obtingut
l’expressa autorització de la Unió de Pagesos de Catalunya, és una infracció castigada
per la legislació vigent.
Unió de Pagesos no s'identifica necessàriament amb les informacions i opinions
contingudes en la xarxa introduïdes per les seves Usuàries.
Unió de Pagesos no es responsabilitza de la mala utilització dels continguts de
Pageses.cat per part de les Usuàries de la xarxa i de la resta de persones usuàries
externes.
Unió de Pagesos es reserva el dret d’admetre o no a la xarxa a les dones que ho
sol·licitin, així com limitar o impedir-hi l'accés, sense notificació prèvia, de manera
temporal o definitiva a alguna usuària ja donada d’alta. Tanmateix, la Unió de Pagesos
es reserva el dret de actualitzar els continguts de la pàgina web, així com d’eliminarlos.
Unió de Pagesos es la creadora i propietària de la xarxa, i es reserva el dret de poder-la
eliminar si escau.
L’ús d’aquesta pàgina web atribueix la condició d’Usuària de la pàgina web i implica
l’acceptació plena i sense reserves de totes i cada una de les disposicions incloses en
aquest Avís Legal, en la versió publicada per la Unió de Pagesos, en el mateix moment
en que l’Usuària accedeixi a la pàgina web.
Unió de Pagesos no s'obliga a controlar les informacions i les opinions que els usuàries
transmetin per mitjà dels fòrums i xats oberts a la xarxa. Sigui com sigui, es reserva el
dret d'eliminar aquells continguts o opinions de les Usuàries que siguin contràries a la
legalitat vigent, especialment quan signifiqui una vulneració dels drets i llibertats
fonamentals de la persona, i aquelles que malmetin el bon ús o funcionament de la
xarxa.
L’Usuària es compromet a utilitzar la pàgina web, els seus continguts i serveis, de
conformitat amb la llei, amb el present Avís Legal, amb les condicions particulars de
certs serveis i amb els altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posades pel
coneixement de l’Usuària, així com també amb la moral i els bons costums generalment
acceptats i l’orde públic.
Amb aquesta finalitat, l’Usuària s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels serveis amb
finalitats o efectes il·lícits, prohibits i lesius de drets i interessos de tercers. La
responsabilitat de l’ús de la informació continguda a la pàgina web és de l’Usuària.
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La Unió de Pagesos no es responsabilitza de la pèrdua, utilització negligent i l’ús
indegut del login i les contrasenyes de les Usuàries per l’accés als continguts i serveis
que així ho requereixin i que s’ofereixin a aquesta web, ni de les conseqüències de
qualsevol naturalesa derivades del mal ús per part de les Usuàries, la pèrdua o l’oblit del
login i contrasenya, ni del seu ús indegut per part de tercers no autoritzats.
La Unió de Pagesos rebutja qualsevol responsabilitat sobre la informació continguda a
pàgines web no elaborades per la Unió de Pagesos i, especialment, sobre els continguts
dels enllaços publicats a la seva pàgina web.
La Unió de Pagesos queda eximida de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis
de tota naturalesa que puguin derivar-se de la captació i ús per part de tercers de les
informacions, de la publicitat i de les opinions facilitades pels usuaris a la pàgina web.
La Unió de Pagesos no es fa responsable en cap cas dels continguts, informacions o
imatges que no depenguin de la pàgina web, ni estiguin gestionades per la Unió de
Pagesos.

Garantia de protecció de dades
La Unió de Pagesos de Catalunya informa que:
D'acord amb el que disposa la Llei Orgànica, 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de
Dades de Caràcter Personal, les dades de les usuàries de Pageses.cat s'incorporaran al fitxer
responsabilitat d’Unió de Pagesos de Catalunya, amb la finalitat de dur un control de les
beneficiàries de la xarxa.
Unió de Pagesos de Catalunya podrà cedir les seves dades a les seves empreses i fundacions:
Agroxarxa SL, Edicions La Terra, SL, Àmbit Rural SL, Eurup SL i a les Fundacions Lluís
Nomen Castellnou i Pagesos Solidaris, amb la finalitat de que pugui rebre informació
publicitària i gaudir dels avantatges que aquestes empreses puguin atorgar a les usuàries de
Pageses.cat.
Les usuàries de Pageses.cat poden exercir els seu drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició de les seves dades, en qualsevol moment, adreçant una carta a: Administració
Pageses.cat – Àrea de Formació Unió de Pagesos de Catalunya, Av.Tortosa, 2, Oficina 15 –
Baixos, 25005 de Lleida, o bé per correu electrònic: administracio@pageses.cat –
formacio@uniopagesos.org
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