
AVÍS LEGAL INFORMATIU 
SOBRE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT AL WEB 
En compliment de la llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç 
Electrònic d’Espanya, us informem que aquesta pàgina web és propietat de CLUB 
TENNIS FIGUERES, en endavant C. T. FIGUERES, amb domicili Camí de la Bóbila, s/n de  
Sta.Llogaia d´Alguema, amb CIF G-17089384 i inscrita al Consell Català de l’Esport amb 
el número de registre 03318. Per a qualsevol consulta, ens podeu contactar per e-mail 
(info@clubtennisfigueres.com) o al telèfon 972504691. 
El lloc web www.clubtennisfigueres.com, en endavant el PORTAL, es regeix per la 
normativaexclusivament aplicable a Espanya, quedant sotmesa a ella tant els nacionals 
com elsestrangers que utilitzin aquesta web. 
POLITICA DE PRIVACITAT 
La confidencialitat, el secret professional i la seguretat són valors primordials del C. T. 
FIGUERES, que es compromet a garantir la privacitat de l’usuari o visitant en tot 
moment i en totes les interaccions amb aquest. C. T. FIGUERESassumeix també el 
compromís de no obtenir informació innecessària sobre l’usuari. 
Protecció de dades personals 
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal (LOPD), i el Reial Decret 1720/2007 de desenvolupament de la LOPD, us 
informem que l’enviament referit a les dades personals constitueix el consentiment 
exprés al tractament de les mateixes, si bé és de caràcter revocable i sense efectes 
retroactius. 
Així mateix us informem que tots els nostres fitxers es troben legalment inscrits en el 
Registre General de Dades Personals de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, 
així com que per salvaguardar la seguretat de les vostres dades personals s’aplicaran 
les mesures de seguretat tècniques i organitzatives exigides en el Reial Decret 
1720/2007 que regula el reglament de mesures de seguretat dels fitxers que 
continguin dades de caràcter personal. 
Ús de les vostres dades personals 
Les dades que us sol·licitem són les adequades, pertinents i estrictament necessàries 
per a la finalitat per a la que es recullen, i en cap cas esteu obligats a facilitar-nos-les. 
Així mateix, ens certifiqueu que totes les dades que ens faciliteu són certes, veraces i 
pertinents per a la finalitat per a la qual us les sol·licitem. 
El PORTAL recull les vostres dades personals mitjançant la recepció de diversos 
formularis a on ens podeu sol·licitar qualsevol tipus d’informació, aclariment o dubte. 
L’enviament dels mateixos implica la vostra autorització a incorporar-les als nostres 
fitxers corresponents, si C. T. FIGUERESho considera convenient, i aquests seran 
regulats per les presents polítiques de privacitat. Les vostres dades seran incorporades 
als nostres fitxers de tractament de dades. 
Drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les v ostres dades personals 
En qualsevol moment podeu oposar-vos als nostres enviaments comercials, així como 
exercir els vostres drets d’accés, rectificació i cancel·lació en els termes establerts 
legalment, podent fer-ho a l’adreça i amb les dades indicades a l’inici del present Avís 
Legal, aportant-nos còpia del vostre DNI. 
Comunicacions de dades 
C. T. FIGUERES us informa que les vostres dades són tractades de manera 
confidencial i 



s’utilitzen exclusivament de manera interna i per a les finalitats indicades. Per tant, no 
cedim ni comuniquem a tercers les vostres dades, excepte en els casos legalment 
previstos o si l’usuari ens ho autoritza expressament. 
Seguretat de les vostres dades personals 
Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les vostres dades personals, us 
informem que C. T. FIGUERESha adoptat totes les mesures d’índole tècnica i 
organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals 
subministrades i evitar-ne l’alteració, pèrdua i tractament o accessos no autoritzats, tal 
i com exigeix el Reial Decret 1720/2007 que regula el reglament de mesures de 
seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal. 
Actualització de les vostres dades 
És important que, perquè puguem mantenir les vostres dades personals actualitzades, 
ens informeu sempre que hi hagi alguna modificació en elles. En cas contrari, no 
respondrem de la veracitat de les mateixes. Considerem que, si no cancel·leu 
expressament les vostres dades personals dels nostres fitxers, continueu estant 
interessats en seguir incorporats als mateixos fins que C. T. FIGUERESho consideri 
oportú i mentre sigui adequat a la finalitat per a la qual es van obtenir. 
C. T. FIGUERESno es fa responsable de la política de privacitat respecte a les dades 
personals que pugui facilitar a tercers per mitjà dels enllaços disponibles al PORTAL. 
C. T. FIGUERESpot alterar la present política de privacitat per adaptar-la a les 
modificacions que es produeixin al PORTAL, així com pels canvis legislatius sobre dades 
personals que vagin apareixent i afectin a l’esmentada política. Per tant, n’exigeix la 
seva lectura cada cop que ens faciliteu les vostres dades a través del PORTAL. 
POLÍTICA DE “COOKIES” 
Utilització de “cookies” per part del web del C. T.  FIGUERES 
El web de CLUB TENNIS FIGUERES, http://www.clubtennisfigueres.com , en 
endavant el Web,utilitzacookies. Les cookiessón fitxers enviats a un navegador per 
mitjà d’un servidorweb per registrar les activitats de l’usuari a un web determinat. La 
primera finalitat delescookiesés la de facilitar a l’usuari un accés més ràpid als serveis 
seleccionats. A mésa més, les cookiespersonalitzen els serveis que ofereix el web, 
facilitant i oferint a cadausuari informació que sigui, o pugui ser, del seu interès 
atenent a l’ús que faci delsserveis. 
El web utilitza cookiesper personalitzar i facilitar al màxim la navegació de l’usuari. 
Lescookiess’associen únicament a un usuari anònim i Al seu ordinador i no 
proporcionenreferències que permetin deduir dades personals de l’usuari. L’usuari 
podrà configurarel seu navegador perquè notifiqui i rebutgi la instal·lació de les 
cookiesenviades pelWeb, sense que això perjudiqui la possibilitat de l’usuari d’accedir 
als continguts deweb, tot i que avancem que la qualitat del funcionament de la pàgina 
webpot disminuir. 
Els usuaris registrats, que es registrin o que hagin iniciat sessió podran beneficiar-se 
d’uns serveis més personalitzats i orientats al seu perfil gràcies a la combinació de les 
dades emmagatzemades a les cookiesamb les dades personals utilitzades en el 
moment del seu registre. Aquests usuaris autoritzen expressament l’ús d’aquesta 
informació amb la finalitat indicada, sense perjudici del seu dret a rebutjar o inhabilitar 
l’ús de cookies. 
Així mateix, el Web podrà saber tots els serveis sol·licitats pels usuaris, de manera que 
podrà facilitar o oferir informació adequada als gustos i preferències de cada usuari. 
a) Tipologia, finalitat i funcionament de les cookies 



Les cookies, en funció de la seva permanència, poden dividir-se en “cookiesde sessió” 
o “permanents”. Les primeres expiren quan l’usuari tanca el navegador. Les segones 
expiren en funció de quan es compleix l’objectiu per al qual serveixen (per exemple, 
perquè l’usuari es mantingui identificat en els serveis) o bé quan s’esborren 
manualment. 
Addicionalment, en funció del seu objectiu, les cookiespoden classificar-se de la 
següent manera: 
�Cookies de rendiment: Aquest tipus de cookierecorda les vostres preferències 
per a les eines que es troben als serveis, per la qual cosa no heu de tornar a 
configurar el servei cada cop que visiteu el web. A mode d’exemple, en aquesta 
tipologia s’inclouen: 
- Ajustos de volum de reproductors de vídeo o so. 
- Les velocitats de transmissió de vídeo que siguin compatibles amb el 
vostre navegador. 
�Cookiesde geolocalització: Aquestes cookiessón utilitzades per determinar en 
quin país us trobeu quan sol·liciteu un servei. Aquesta cookieés totalment 
anònima i només s’utilitza per ajudar a orientar el contingut a la vostra 
ubicació. 
�Cookiesde registre: Les cookiesde registre es generen un cop l’usuari s’ha 
registrat, o quan posteriorment obre la seva sessió, i s’utilitzen per identificar-lo 
en els serveis amb els següents objectius: 
- Mantenir l’usuari identificat de forma que, si tanca un servei, el 
navegador o l’ordinador i en un altre moment o un altre dia torna a 
entrar en aquell servei, segui identificat, facilitant així la seva navegació 
sense haver de tornar a identificar-se. Aquesta funcionalitat es pot 
suprimir si l’usuari fa clic a “tancar sessió”, de manera que aquesta 
cookies’elimina i la propera vegada que entri al servei haurà d’iniciar 
sessió per estar identificat. 
- Comprovar si l’usuari està autoritzat per accedir a certs serveis, per 
exemple per participar en un concurs. 
�Cookiesanalítiques: Cada cop que un usuari visita un servei, una eina d’un 
proveïdor extern (GoogleAnalytics, Comscore i similars que podran afegir-se a 
aquest llistat en cas de que variïn amb relació als actuals) genera una cookie 
analítica a l’ordinador de l’usuari. Aquesta cookie, que només es genera en la 
visita, servirà en les properes visites als serveis del Web per identificar de forma 
anònima al visitant. Els objectius principals que es persegueixen són: 
- Permetre la identificació anònima dels usuaris navegants a través de la 
cookie(identifica navegadors i dispositius, no persones) i, per tant, la 
comptabilització aproximada del número de visitants i la seva tendència 
en el temps. 
- Identificar de forma anònima els continguts més visitats i, per tant, més 
atractius per als usuaris. 
- Saber si l’usuari que està accedint és nou o repeteix visita. 
Important: Excepte si l’usuari decideix registrar-se en un servei del Web, la 
cookiemai anirà associada a cap dada de caràcter personal que pugui 
identificar-lo. Aquestes cookiesnomés seran utilitzades amb finalitats 
estadístiques que ajudin a l’optimització de l’experiència dels usuaris al lloc. 



Més informació sobre la política de privacitat d’aquestes eines a: 
- ComScore: 
http:/www.comscore.com/esl/About_comScore/Privacy_Policy 
- GoogleAnalytics: https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/ 
�Cookiesde publicitat: Aquest tipus de cookiespermet ampliar la informació dels 
anuncis mostrats a cada usuari anònim en els serveis d’un web. Entre d’altres, 
s’emmagatzema la duració o freqüència de visualització de posicions 
publicitàries, la interacció amb les mateixes o els patrons de navegació i/o 
compartiments de l’usuari, ja que ajuden a conformar un perfil d’interès 
publicitari. D’aquesta manera permeten oferir publicitat similars als interessos 
de l’usuari. 
�Cookiespublicitàries de tercers: A més a més de la publicitat gestionada per un 
web en els seus serveis, també pot oferir als seus anunciants l’opció de servir 
anuncis a través de tercers (“AdServers”). D’aquesta manera, aquests tercers 
poden emmagatzemar cookiesenviades des dels serveis del web procedents 
dels navegadors dels usuaris, així com accedir a les dades que es guarden en 
elles.Les empreses que generen aquestes cookiestenen les seves pròpies 
polítiques de privacitat. 
b) Com desactivar les cookiesals principals navegadors 
Normalment és possible deixar d’acceptar les cookiesdel navegador o deixar 
d’acceptar les cookiesd’un servei en particular. 
Tots els navegadors moderns permeten canviar la configuració de cookies. Aquests 
ajustos normalment es troben a les “opcions” o “preferències” del menú del vostre 
navegador. Així mateix, podeu configurar el vostre navegador o el vostre gestor de 
correu electrònic, així com instal·lar complements gratuïts per evitar que es 
descarreguin els web bugsen obrir un e-mail. 
El Web ofereix orientació a l’usuari sobre les passes per accedir al menú de 
configuració de les cookiesi, en el seu cas, de la navegació privada en cadascun dels 
navegadors principals: 
�Internet Explorer: Eines -> Opcions d’Internet -> Privacitat -> Configuració. 
Per a més informació, podeu consultar el suport de Microsoft o l’ajuda del 
navegador. 
�Firefox: Eines -> Opcions -> Privacitat -> Historial -> Configuració 
personalitzada. 
�Chrome: Configuració -> Mostrar opcions avançades -> Privacitat -> 
Configuració de contingut. 
�Safari: Preferències -> Seguretat. 
Per a més informació, podeu consultar el suport d’Apple o l’ajuda del 
navegador. 
Actualitzacions i canvis en la política de privacit at / cookies 
El Web pot modificar aquesta Política de Cookiesen funció de les exigències 
legislatives, reglamentàries o amb la finalitat d’adaptar l’esmentada política a les 
instruccions dictades per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i, per això, 
s’aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. 
Quan es produeixin canvis significatius en aquesta Política de Cookies, es 
comunicaran 
als usuaris bé mitjançant el web o a través de corre electrònic als usuaris registrats. 


