Política de privacitat i condicions
d’ús
Avís legal i informació sobre les condicions d'ús
dewww.flaredrop.com

Dades identificatives del titular del web
En compliment del deure d'informació recollit en l'article 10 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol
de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, FlareDrop Development en
qualitat de titular de la pàgina web www.flaredrop.com procedeix a comunicar les dades
identificatives exigides per la referida norma:
Denominació social: FlareDrop Development
Adreça de correu electrònic: comercial@flaredrop.com
La present informació conforma i regula les condicions d'ús, les limitacions de responsabilitat i
les obligacions que els usuaris de la pàgina web que es publica sota el nom de domini
www.flaredrop.com assumeixen i es comprometen a respectar.

Condicions d’ús
La simple i mera utilització de la pàgina atorga la condició d'usuari d'aquesta, bé sigui persona
física o jurídica, i obligatòriament implica l'acceptació completa, plena i sense reserves de totes
i cadascuna de les clàusules i condicions generals incloses en aquest document. Si l'usuari no
estigués d'acord amb les clàusules i condicions d'ús d'aquest avís legal, s'abstindrà a l'ús de la
pàgina web.
L'avís legal està subjecte a canvis i actualitzacions de manera que la versió publicada per
FlareDrop Development pot ser diferent en cada moment en què l'usuari accedeixi a la pàgina
web. Per tant, l'usuari ha de llegir l'avís legal en totes i cadascuna de les ocasions en que
accedeixi a la pàgina web.
A través de la pàgina, FlareDrop Development facilita als visitants l'accés i la utilització de
diversos continguts publicats per FlareDrop Development o per tercers autoritzats.
El visitant està obligat i es compromet a utilitzar la pàgina web i els continguts de conformitat
amb la legislació vigent, l'avís legal, i qualsevol altre avís o instruccions posats en el seu

coneixement, bé sigui per mitjà d'aquest avís legal o en qualsevol altre lloc dins dels continguts
que conformen la pàgina web.
A aquest efecte, el visitant s'obliga i compromet a no utilitzar qualsevol dels continguts amb
fins o efectes il · lícits, prohibits en l'avís legal o per la legislació vigent, lesius dels drets i
interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar , inutilitzar, sobrecarregar,
deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts.
Així mateix, de conformitat amb tot això, el visitant no podrà:
- Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar
públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l'autorització
escrita i explícita de FlareDrop Development, que és titular dels corresponents drets, o bé que
això resulti legalment permès.
- Suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el "copyright" i altres dades identificatives
de la reserva de drets de FlareDrop Development o dels seus titulars, de les empremtes i / o
identificadors digitals, o de qualssevol altres mitjans tècnics establerts per al seu
reconeixement.
L'usuari s'haurà d'abstenir d'obtenir i inclús d'intentar obtenir els continguts utilitzant mitjans
o procediments diferents dels que, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició a aquest
efecte o s'hagin indicat a aquest efecte en les pàgines web on es trobin els continguts o, en
general, dels que s'utilitzin habitualment a Internet a aquest efecte sempre que no comportin
un risc de dany o inutilització de la pàgina web, i / o dels continguts.

Propietat intel · lectual
Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a la
pàgina web són propietat de FlareDrop Development o, si escau, de tercers que han autoritzat
el seu ús, sense que pugui entendre que l'ús o accés al portal i / o als continguts atribueixi al
visitant dret algun sobre les citades marques, noms comercials i / o signes distintius, i sense
que puguin entendre cedits a l'visitant, cap dels drets d'explotació que existeixen o puguin
existir sobre aquests continguts.
La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest portal, així com la lesió dels
drets de propietat intel · lectual o industrial de FlareDrop Development o de tercers inclosos
en les pàgines que hagin cedit continguts donarà lloc a les responsabilitats legalment
establertes.

Qualitat de la pàgina web
La informació continguda en les pàgines que componen aquesta pàgina web només té caràcter
informatiu, consultiu, divulgatiu i publicitari. En cap cas ofereixen ni tenen caràcter de
compromís vinculant o contractual.

Limitació de responsabilitat
FlareDrop Development exclou tota responsabilitat per les decisions que l'usuari pugui prendre
basat en aquesta informació, així com pels possibles errors tipogràfics que puguin contenir els
documents i gràfics de la pàgina. La informació està sotmesa a possibles canvis periòdics sense
previ avís del seu contingut per ampliació, millora, correcció o actualització dels continguts.

Disponibilitat dels continguts
La prestació del servei de la Pàgina i dels continguts té, en principi, durada indefinida.
FlareDrop Development, no obstant això, queda autoritzada per a donar per acabada o
suspendre la prestació del servei de la pàgina i / o de qualsevol dels continguts en qualsevol
moment sempre que notificant a l'usuari.

Protecció de dades de caràcter personal
FlareDrop Development és conscient de la importància de la privacitat de les dades de caràcter
personal i per això, ha implementat una política de tractament de dades orientada a proveir la
màxima seguretat en l'ús i recollida dels mateixos, garantint el compliment de la normativa
vigent en la matèria i configurant aquesta política com un dels pilars bàsics en les línies
d'actuació de l'entitat.
FlareDrop Development informa que les dades de caràcter personal recollides en aquest lloc
web es guardaran a la base de dades i no seran cedides ni comunicades a tercers.
Durant la navegació a través del web www.flaredrop.com és possible que demanin dades de
caràcter personal a través de diferents formularis disposats a aquest efecte. Aquestes dades
formaran part dels pertinents fitxers en funció de la finalitat determinada i concreta que
motiva el recapto dels mateixos.
En el cas que aporti les seves dades a través d'un missatge de correu electrònic, el mateix
formarà part d'un fitxer la finalitat del qual serà la gestió de la sol · licitud o comentari que ens
realitza, essent aplicables la resta d'extrems indicats al paràgraf anterior.
D'altra banda, FlareDrop Development ha implantat les mesures tècniques i organitzatives
necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades
personals que els interessats poguessin facilitar com a conseqüència de l'accés a les diferents
seccions de la pàgina web , aplicant les mesures de seguretat previstes en el Reial Decret

1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

