
DADES DEL RESPONSABLE 

Identitat del Responsable: Tehina Barber 

Nom comercial: Kyoto Academy 

Domicili social: Manresa, 08241 (Barcelona), Espanya.  

Correu electrònic: info@kyotoacademy.com 

Telèfon de contacte: 644 710 243 

Activitat: Escola d’idiomes 

En aquest apartat, l’usuari podrà trobar tota la informació relativa als termes i condicions 
legals que defineixen la relació entre l’usuari i nosaltres com a responsables d’aquesta web. És 
important que conegui aquestes condicions abans de seguir navegant. 

Com a responsable d’aquesta web, assumim el compromís de processar la informació dels 
nostres usuaris i clients amb plena garantia i complir amb els requisits nacionals i europeus 
que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels nostres usuaris. 

Aquesta web, per tant, compleix rigorosament amb la Llei Orgànica 3/2018 LOPD-GDD i el 
Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la 
protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002 , de 11 de juliol, de 
Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI). 

 

CONDICIONS  GENERALS  D’ÚS 

Les presents Condicions Generals regulen l’ús de les pàgines, incloent el mer accés, els 
continguts inclosos i els serveis dels quals disposen. Tota persona que accedeixi a 
www.kyotoacademy.com accepta sotmetre’s a les Condicions Generals vigents en el moment.  

 

DADES PERSONALS I MESURES DE SEGURETAT 

Quines dades recollim i com les utilitzem, així com la seva seguretat: Llegir Política de 
Privacitat. 

 

COMPROMÍS I OBLIGACIONS AMB ELS USUARIS 

L’usuari queda informat, i acceptaque, l’accés a la present web no suposa, de cap manera, 
l’inici de relació comercial amb Kyoto Academy. L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, 
els seus serveis i contingut sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic. 

Queda prohibit utilitzar la web amb fins il·lícits o lesius, així com causar prejudici o impedir el 
bon funcionament de la web. Respecte el contingut de la web, es prohibeix: 

- La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, a menys que es compti 
amb l’autorització dels titulars legítims. 

- Qualsevol vulneració dels drets del prestador o dels titulars legítims. 
- La seva utilització per fins publicitaris o comercials. 
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L’usuari es compromet a no portar a terme cap conducta que pugui danyar la imatge, els 
interessos i els drets de Kyoto Academy o de tercers que puguin danyar, inutilitzar o 
sobrecarregar el portal www.kyotoacademy.com o que impedeixin, de qualsevol manera, la 
normal utilització de la web. 

No obstant, l’usuari ha de ser conscient de que les mesures de seguretat dels sistemes 
informàtics no són enterament fiables i, per tant, www.kyotoacademy.com no pot garantir la 
inexistència de malware o altres elements que puguin produir alteracions al sistema informàtic 
de l’usuari. 

 

POLÍTICA EN MATÈRIA D’ENLLAÇOS  

- Enllaços amb la Web 

Aquells tercers que tinguin intenció d’incloure en un lloc web un enllaç que dirigeixi a aquesta 
web hauran d’obtenir necessàriament el consentiment previ, exprés i per escrit de Kyoto 
Academy i complir amb la legislació vigent. No poden, en cap cas, contenir continguts, propis o 
de tercers que: (i) siguin il·lícits, nocius, violents, racistes, discriminatoris, denigrants, de 
contingut sexual, etcètera; i/o (ii) resultin inapropiats o no pertinents en relació amb l’activitat 
de Kyoto Academy. 

En el cas d’incompliment de qualsevol terme, Kyoto Academy procedirà, de forma immediata, 
a la revocació del consentiment atorgat al lloc enllaçat, el qual haurà de suprimir l’enllaç. 

- Enllaços amb altres llocs web 

A la web es poden influir diferents enllaços que permeten a l’usuari accedir a altres llocs web. 

En cap cas, la seva existència comporta recomanació, promoció, identificació i/o conformitat 
de Kyoto Academyamb les manifestacions, continguts i/o serveis proporcionats a través de 
llocs enllaçats. Kyoto Academy no serà responsable del contingut i altres condicions dels llocs 
enllaçats, sent l’usuari l’únic responsable de comprovar i acceptar cada vegada que accedeixi i 
utilitzi els mateixos.  

 

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL 

En virtut de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, 
la distribució i la comunicació pública, en la seva totalitat o parcial del contingut d’aquesta web, 
amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol medi tècnic, sense l’autorització de 
Kyoto Academy. Així com, tots els drets de propietat intel·lectual sobre el disseny, la base de 
dades, programes d’ordinador subjacents (inclosos els codis de font), així com els diferents 
elements que integren la Web (textos, gràfics, dibuixos, fotografies, gravacions, combinacions 
de colors, etcètera) i continguts (estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos). 
L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de 
Kyoto Academy. 

En el cas de que un usuari o un tercer consideri que s’ha produït una violació dels seus drets 
legítims de propietat intel·lectual per un determinat contingut a la web, ho haurà de notificar a 
Kyoto Academy indicant: 
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- Les dades personals de l’interessat, titular dels drets presumptament infringits o 
indicar la representació ambla que actua en cas de que la reclamació la presenti un 
tercer diferent a l’interessat.  

- Senyalar els continguts protegits pels drets intel·lectuals i la seva ubicació web, 
l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual senyalats i la declaració expressa en la 
que l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la 
notificació. 

L’ús de la web per part de l’usuari no suposa la cessació de cap dret de propietat intel·lectual 
i/o industrial sobre la Web i els continguts. 

 

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABLE 

Kyoto Academy no dona cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels dany i perjudicis de 
qualsevol naturalesa que puguin ser causa de: 

- L’existència de malware, programes maliciosos o lesius en el contingut. 
- La falta de disponibilitat, manteniment i funcionament de la web o dels serveis i 

contingut. 
- L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal. 
- La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis restats per 

tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web. 
- El prestador no es fa responsable sota cap concepte els danys que puguin sorgir de l’ús 

il·legal o inadequat de la present pàgina web. 
 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ 

Les condicions d’ús presents en aquest Avís Legal, es regeixen per la legislació espanyola, sent 
competents els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Kyoto Academy.   

 

CONTACTE 

En cas de qualsevol dubte sobre les Condicions Legals o qualsevol altre comentari sobre el 
portal web www.kyotoacademy.com, si us plau dirigeixis a info@kyotoacademy.com.  

L’avís legal s’ha actualitzat per últim cop el 24/06/2020 
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