AVÍS LEGAL PER A PLANES WEB
Agència Andorrana de Protecció de Dades
CONTINGUT MÍNIM:
* Dades identificatives. Nom o denominació social, adreça postal d’un establiment permanent, correu
electrònic, altres dades rellevants per a poder establir una comunicació directa i efectiva amb el titular de la
web
En el cas que la seva activitat estigui subjecta a un règim d’autorització administrativa prèvia,
haurà de proporcionar les dades relatives a aquesta autorització.
En cas de exercir una professió regulada haurà d’indicar les dades del col·legi professional i el
número de col·legiat, titulació acadèmica oficial o professional, normes professionals aplicables a
l’exercici de la seva professió.

* Protecció de dades. En el cas que la pàgina web reculli dades de caràcter personal caldrà respectar la
obligació legal d'informació establint una política de privacitat que reculli:
- Existència o no d’un fitxer registrat al Registre Públic
d’Inscripció de Fitxers de Dades Personals on
s’incorporaran les dades que es sol·liciten.
- Identitat i adreça del responsable
- Finalitat per la que s'utilitzaran les dades
- Possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació,
supressió o oposició.
- Política de cookies

* Limitació de responsabilitats. Cal incorporar a l’avís legal una sèrie de limitacions de responsabilitat
sobre els possibles danys que pogués patir l’usuari mentre visita la plana, com poden ser virus o per part de
tercers que realitzin actuacions il·lícites o nocives que provoquin danys a la pàgina.
* Jurisdicció i llei aplicable. Arran que no pot establir-se el principi de territorialitat a Internet, l’avís legal
haurà d’indicar a quina llei nacional i sota quins tribunals es sotmetrà la plana web limitant així les possibles
responsabilitats derivades d’actuacions de mala fe de tercers.
* Política d’enllaços. Convé establir els requisits per enllaçar des de la pròpia plana web a la de tercers i
viceversa, per tal de limitar les possibles responsabilitats que poguessin derivar-se dels continguts enllaçats.
* Drets de propietat intel·lectual. Clàusula de protecció que faci menció a les marques, denominacions,
logotips, continguts de la pàgina web.

