ASOCIACIÓN DE NAIS E PAIS DE ALUMNOS
CPI Castro ‐ Baxoi ∙ Miño

Política de Privacidade
As presentes cláusulas, ademais do tratamento de datos de carácter persoal, regulan o uso do correo
electrónico e do espazo web que pon á súa disposición a Asociación de Nais e Pais de Alumnos do
CPI Castro Baxoi, Miño, A Coruña.
Protección de datos persoais:
A ANPA CPI Castro Baxoi de Miño, A Coruña, infórmalle de que os datos persoais facilitados
voluntariamente por Vd. atópanse rexistrados nos nosos ficheiros automatizados e/ou papel para o
mantemento da xestión interna da ANPA, comunicacións cos socios e socias, organización de eventos
ou calquera actividade recollida nos estatutos da asociación.
Garántese en todo momento a privacidade e confidencialidade dos datos de carácter persoal e se
informa que serán tratados de conformidade coas finalidades e usos para os que foron solicitados.
Así mesmo, se utilizarán as medidas de índole técnica, organizativa e de seguridade necesarias para
evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, cumprindo en todo caso o
establecido na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal
e demais lexislación aplicable. Non obstante, a ANPA non asume ningunha responsabilidade polos
danos e prexuízos derivados de alteracións que terceiros/as podan causar nos sistemas informáticos,
documentos electrónicos ou ficheiros do usuario/a ou socio/a.
A cesión de datos limitarase ás entidades que colaboren coa asociación cando sexan absolutamente
imprescindibles para a realización das actividades propias da mesma, en ningún caso para a difusión
de publicidade, ventas, etc. A ANPA CPI Castro Baxoi infórmalle de que os datos poderían ser
comunicados á entidade bancaria a través da cal se domicilie o pagamento das cuotas anuais ou
derivadas da inscrición en actividades non gratuítas.
O usuario ou usuaria responderá, en calquera caso, da veracidade dos datos facilitados
voluntariamente nos formularios de inscrición enviados á ANPA, reservándose a ANPA o dereito a
excluír da asociación a todo usuario ou usuaria que facilitara datos falsos, sen prexuízo das demais
accións que procedan en dereito. A ANPA cancelará ou rectificará os datos cando resulten inexactos,
incompletos ou deixasen de ser necesarios ou pertinentes para a súa finalidade.
Vd. poderá revogar o consentimento prestado e facer uso dos seus dereitos de acceso, rectificación,
oposición ou cancelación dos seus datos de carácter persoal, mediante correo electrónico a
"anpacastrobaxoi@gmail.com", ou mediante escrito ordinario presentado na secretaría do Centro
Educativo, na Rúa Marismas, 15.630, Miño, A Coruña. Complétanse os datos de identificación cos
seguintes: CIF G15370273, Tel. 682321886
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Navegación no espazo Web e uso do correo electrónico:
A navegación polo espazo web da ANPA atribúe a condición de usuario/a do mesmo e implica a
aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das presentes cláusulas, que poden sufrir
modificacións. O usuario/a obrígase a facer un uso correcto do sitio web de conformidade coas leis, a
boa fe, a orde pública, os usos do tráfico e as presentes cláusulas.
O usuario/a comprométese expresamente a facer un uso adecuado dos contidos e servizos do sitio
web, e a non empregalos para:
1. Difundir contidos, violentos, pornográficos, racistas, xenófobo, ofensivos, de apoloxía do
terrorismo ou, en xeral, contrarios á lei ou á orde pública.
2. Introducir na rede virus informáticos ou realizar actuacións susceptibles de alterar, estragar,
interromper ou xerar erros ou danos nos documentos electrónicos, datos ou sistemas físicos e lóxicos
da ANPA ou de terceiras persoas; así como obstaculizar o acceso doutros usuarios e usuarias ao sitio
web e aos seus servizos mediante o consumo masivo dos recursos informáticos a través dos cales a
ANPA presta os seus servizos.
3. Vulnerar os dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como violar a confidencialidade da
información do Colexio ou de terceiros/as.
4. Suplantar a identidade doutro usuario ou usuaria, das administracións públicas ou dun terceiro/a.
5. Reproducir, copiar, distribuír, pór a disposición ou de calquera outra forma comunicar
publicamente, transformar ou modificar os contidos, salvo que estea legalmente permitido ou se
conte coa autorización do titular dos correspondentes dereitos.
O establecemento dunha ligazón a outro sitio web non implica en ningún caso a existencia de
relacións entre a ANPA e o/a titular do mesmo, nin a aceptación e aprobación por parte da ANPA dos
seus contidos ou servizos. Aquelas persoas que se propoñan establecer unha ligazón á web da ANPA
deberán absterse de realizar manifestacións ou indicacións falsas, inexactas ou incorrectas sobre a
ANPA ou o CPI, ou incluír contidos ilícitos, contrarios aos bos costumes e á orde pública.
A función dos links que aparecen nesta web é exclusivamente a de informar ao usuario/a sobre a
existencia doutras fontes susceptibles de ampliar os contidos que ofrece a web. A ANPA non garante
nin se responsabiliza do funcionamento ou accesibilidade dos sitios enlazados; nin suxire, convida ou
recomenda a visita aos mesmos, polo que tampouco será responsable do resultado obtido.
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A información administrativa facilitada a través do sitio web non substitúe a publicidade legal das
leis, normativas, plans, disposicións xerais e actos que teñan que ser publicados formalmente aos
diarios oficiais das administracións públicas, que constitúen o único instrumento que dá fe da súa
autenticidade e contido. A información dispoñible no sitio web debe entenderse como unha guía sen
propósito de validez legal.
Exclusión de garantías e de responsabilidade.
O contido do presente sitio web é de carácter xeral e ten unha finalidade informativa, sen que se
garanta plenamente o acceso a todos os contidos, nin a súa exaustividade, corrección, vixencia ou
actualidade, nin a súa idoneidade ou utilidade para un obxectivo específico. A ANPA exclúe, até onde
permite o ordenamento xurídico, calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de toda
natureza derivados de:
a) A imposibilidade de acceso ao sitio web ou a falta de veracidade, exactitude, exhaustividade ou
actualidade dos contidos, así como a existencia de vicios e defectos de toda clase dos contidos
transmitidos, difundidos, almacenados, postos a disposición aos que se accedeu a través do sitio web
ou dos servizos que se ofrecen.
b) A presenza de virus ou doutros elementos nos contidos que poidan producir alteracións nos
sistemas informáticos, documentos electrónicos ou datos dos usuarios e usuarias.
c) O incumprimento das leis, a boa fe e a orde pública como consecuencia do uso incorrecto do sitio
web. En particular, e a modo de exemplo, a ANPA non se fai responsable das actuacións de
terceiros/as que vulneren dereitos de propiedade intelectual e industrial, dereitos á honra, á
intimidade persoal e familiar e á propia imaxe. Así mesmo, o Colexio declina calquera
responsabilidade respecto da información que se deposite fora desta web e non sexa xestionada
directamente polo noso webmaster.
Na utilización do correo electrónico da ANPA e cando o motivo sexa facer comunicacións periódicas
ou envíos mediante listas de distribución, ofrecerémoslle na propia mensaxe de correo electrónico
que vostede reciba a posibilidade de exercer o seu dereito de cancelación e renuncia á recepción
destas mensaxes, en conformidade co disposto no Título *III, artigo 22 da Lei 34/2002 de Servizos
para a Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (*LSSICE).
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