
Condicions Legals de Mana/s  

IDENTIFICACIÓ  

En compliment de les obligacions d'informació que conté l'arCcle 10 de la Llei 
34/2002, de l'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç 
Electrònic, es reflecteix el següent: el Ctular del domini web de l'empresa 
Mana/s , establert a aquest efecte en C / Roger de Llúria 110, 5 ° 1a, 08036 
Barcelona (Espanya) Nombre CIF: B - 60.655.123 inscrit en el Registre MercanCl 
de Barcelona. Contacte: Info@manaCs.es. USUARIS L'accés a la pàgina web de 
Mana/s confereix l'estat d'usuari, que accepta les condicions generals d'ús aquí 
enumerades. Les condicions anteriors s'apliquen independentment de les 
Condicions Generals del Contracte que siguin exigibles.  

ÚS DEL WEB  

La nostra web (www.manaCs.es) proporciona accés a diferents informacions, 
serveis, programes o dades que pertanyen a Mana/s o els seus llicenciants als 
quals l'usuari pot accedir. L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del web, 
comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L'usuari 
accepta fer un ús apropiat del conCngut i dels serveis que Mana/s ofereix a 
través del seu lloc web.  

PROTECCIÓ DE DADES  

Mana/s dins dels directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de 
Protecció de Dades Personals, Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel 
qual s'aprova el Reglament d'aplicació de la Llei Orgànica i altra normaCva vigent 
en qualsevol moment. Per això, juntament amb tots els formularis per recopilar 
dades personals, pot demanar serveis en Info@manaCs.es, que informarà a 
l'usuari de l'existència i acceptació de les condicions del processament de dades 



en cada cas, informant la responsabilitat de l'arxiu creat, la direcció de la 
possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, recCficació, cancel·lació o oposició, el 
propòsit del processament i la comunicació de dades a tercers quan 
correspongui. Mana/s implementa la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis 
Societat de la Informació i Comerç Electrònic i sol·licita el seu consenCment per 
al processament del seu correu electrònic amb fins comercials en tot moment.  

PROPIETAT INTEL·LECTUAL  

Mana/s, per si mateix o com a cessionari, posseeix tots els drets de propietat 
intel·lectual sobre el seu lloc web, així com els elements que conté (no limitat a, 
imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logoCps, combinacions 
de colors, estructura i disseny, selecció de materials, programes informàCcs 
necessaris per a la seva operació, accés i ús, etc.), propietat de Mana/s o els seus 
llicenciants.  

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els arCcles 8 i 32.1, segon 
paràgraf, de la Llei de Dret d'Autor es prohibeix expressament la reproducció, 
distribució i comunicació pública, inclòs qualsevol mitjà de fer disponible tot o 
part del conCngut d'aquest lloc amb fins comercials,  

en qualsevol forma o per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de Mana/s. 
L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual propietat 
de Mana/s. Vostè pot veure els elements del web i fins i tot imprimir-los, copiar-
los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o qualsevol altre 
maquinari sempre que sigui únic i exclusivament, suport per a ús personal i 
privat. No pot eliminar, alterar o manipular qualsevol disposiCu de protecció o 
sistema de seguretat instal·lat a les pàgines de Mana/s.  

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT  

Mana/s no pot ser considerat responsable sota cap circumstància per danys de 
qualsevol Cpus que pugui causar, no limitat a errors o omissions en el conCngut, 
la no disponibilitat de l'portal o transmissió de virus maliciosos o nocius 
programes en els conCnguts, tot i haver pres totes les mesures tecnològiques 
necessària per prevenir-lo.  



MODIFICACIONS  

Mana/s es reserva el dret de realitzar canvis sense previ avís segons ho consideri 
apropiat al seu lloc web, pot canviar, eliminar o afegir conCngut i serveis 
proporcionat a través de la mateixa forma en què es presenten o situen al seu 
lloc web.  

ENLLAÇOS  

En el cas que www.manaCs.es creu enllaços o enllaços a altres llocs d'Internet, 
Mana/s no exerceix cap control sobre aquests llocs i conCnguts. Mana/s no 
assumirà cap responsabilitat pel conCngut de cap enllaç pertanyent a un altre 
lloc web, ni garanCrà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, precisió, 
exhausCvitat, validesa i consCtucionalitat de qualsevol material o informació 
conCnguda en aquests enllaços o altres llocs d'Internet. A més, la inclusió 
d'aquests enllaços externs no implica cap associació, fusió o associació amb les 
enCtats connectades.  

DRET D'EXCLUSIÓ  

Mana/s es reserva el dret de denegar o reCrar l'accés al web i als serveis oferts 
en aquest sense previ avís, per compte propi o d'un tercer, a aquells usuaris que 
violin aquests Termes d'ús.  

GENERAL  

Mana/s buscarà l'incompliment d'aquestes condicions i qualsevol mal ús del seu 
lloc web, exercint totes les accions civils i penals que pugui per llei.  

MODIFICACIÓ D'AQUESTES CONDICIONS I DURADA  

Mana/s pot canviar en qualsevol moment les condicions especificades aquí, 
degudament publicades aquí. La validesa d'aquestes condicions serà d'acord 
amb la seva exposició i són vàlides fins que siguin degudament publicades o 
modificades per altres.  



LLEI APLICABLE I JURISCICCIÓ  

La relació entre Mana/s i l'usuari es regirà per la legislació espanyola i qualsevol 
controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.  


