
AVÍS LEGAL

 DADES DE L'EMPRESA 

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de
la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, XEVI ESTUDI, S.L.  l'informa
que  es  troba  inscrita  en  el  REGISTRE  MERCANTIL  DE  BARCELONA.
TOMO:4078 FOLIO:143 SECCION:8    HOJA:B373351 sent  les  seves  dades
identificatives els següents:

 Denominació social: XEVI ESTUDI, S.L.
 C.I.F.: B64920515
 Domicili  social: CALLE  DOMENECH  7  08012  -  BARCELONA

(BARCELONA)  
 Telèfon: 932507081
 Correu  electrònic  a  l'efecte  de  comunicació:

mariajose@xeviestudi.cat
 Domini WEB: http://www.xeviestudi.cat

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i XEVI ESTUDI, S.L.
es consideraran eficaços, amb caràcter general, quan es realitzin a través
de correu postal o qualsevol altre mitjà dels detallats anteriorment.

 CONDICIONS D'ACCÉS I UTILITZACIÓ

El present avís legal regula l'ús del lloc web http://www.xeviestudi.cat (d'ara
endavant, LA WEB), del qual és titular XEVI ESTUDI, S.L..
La navegació per la web de XEVI ESTUDI, S.L. atribueix la condició d'usuari
del mateix i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna
de  les  disposicions  incloses  en  aquest  Avís  Legal,  que  poden  sofrir
modificacions.
El lloc web i els seus serveis són d'accés lliure i gratuït, no obstant això,
XEVI ESTUDI, S.L. condiciona la utilització d'alguns dels serveis oferts en el
seu web al previ emplenament del corresponent formulari.
Tots els continguts del lloc web, com a textos, fotografies, gràfics, imatges,
icones,  tecnologia,  programari,  així  com  el  seu  disseny  i  codis  font,
constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a XEVI ESTUDI, S.L.,
sense que puguin entendre's cedits a l'usuari  cap dels drets d'explotació
sobre els mateixos més enllà de l'estrictament necessari per al correcte ús
de la web.
L'usuari  garanteix  l'autenticitat  i  actualitat  de  totes  aquelles  dades  que
comuniqui  a  XEVI  ESTUDI,  S.L.  i  serà  l'únic  responsable  de  les
manifestacions falses o inexactes que realitzi.
L'usuari s'obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les
lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del trànsit i el present Avís Legal.
L'usuari  respondrà enfront de XEVI ESTUDI,  S.L.  o enfront de tercers,  de
qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència
de l'incompliment d'aquesta obligació.

 POLÍTICA D'ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITATS 



XEVI ESTUDI, S.L. no es fa responsable del contingut de les pàgines web a
les quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en LA WEB i
declara  que  en  cap  cas  procedirà  a  examinar  o  exercitar  cap  mena de
control sobre el contingut d'altres pàgines de la xarxa. Així mateix, tampoc
garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat,  validesa o legalitat
de pàgines alienes a la seva propietat a les quals es pugui accedir per mitjà
dels enllaços.
XEVI ESTUDI, S.L. declara haver adoptat totes les mesures necessàries per a
evitar qualssevol danys que, als usuaris de la WEB, poguessin derivar-se de
la  navegació  per  aquesta.  En  conseqüència,  XEVI  ESTUDI,  S.L.  no  es  fa
responsable, en cap cas,  dels eventuals danys que per la navegació per
Internet pogués sofrir l'usuari..

 ÚS DE COOKIES I DADES ESTADÍSTIQUES 

Aquesta pàgina web pot recollir dades dels seus visitants per mitjà de l'ús
de cookies, on es recaptarà informació personal relacionada amb la seva
navegació.  Per  a  conèixer  de  manera  clara  i  precisa  les  cookies  que
utilitzem,  quines  són  les  seves  finalitats  i  com  pot  configurar-les  o
deshabilitar-les, consulti la nostra política de cookies, en el seu cas. 
L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que se
l'informi de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que
siguin instal·lades en el seu disc dur..

 PROTECCIÓ DE DADES 

En el cas que en la web es recullin dades de caràcter personal, per a més
informació consultar la política de privacitat.
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