
Política de privacitat 

 

Segons disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de 

Caràcter Personal (LOPD), a continuació es detalla la Política de 

Privacitat per a les dades personals aplicada a la Web de 

l’Associació de Professorat ODISSEA, amb l’objectiu d’informar 

de com i per a quins propòsits utilitzem la informació que es 

recull a través d’aquesta pàgina Web. A aquests efectes, 

preguem una atenta lectura d’aquesta Política de Privacitat. 

Al fer ús d'aquesta Web i dels serveis que en ella s'ofereixen, 

l'usuari accepta quedar vinculat a les condicions de la present 

Política. 

En cas de dubte en relació amb la present Política de Privacitat, 

no dubti a contactar amb nosaltres a l’adreça de correu 

electrònic odissea.educacio@gmail.com. 

ÚS DE LA INFORMACIÓ 

La informació que vostè pugui facilitar-nos a través de les 

diferents seccions d'aquesta pàgina Web serà estrictament 

utilitzada per als següents propòsits, segons correspongui: 

 Processar les seves consultes i/o sol·licituds. 

 Enviar els nostres Butlletins o altres informacions 

relacionades amb les activitats i serveis de l’associació. 

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

Informació 

La informació rebuda per l’Associació de Professorat ODISSEA a 

través de la seva pàgina Web serà tractada amb la màxima 
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reserva i confidencialitat, respectant sempre les prescripcions de 

la normativa vigent. 

Drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició. 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica de Protecció 

de Dades de Caràcter Personal (LOPD) l’informem que les seves 

dades de caràcter personal són incorporades en fitxers de 

titularitat de l’Associació de Professorat ODISSEA que responen 

a la finalitat de servir de directori de contactes i l’enviament 

d’informacions relacionades amb la nostra activitat i serveis. Per 

exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 

oposició que contempla la Llei, pot enviar un correu electrònic a 

l’adreça odissea.educacio@gmail.com  indicant a l’assumpte 

“Ref: protecció de dades”. 

Seguretat en el tractament, procés informàtic i custodia de 

dades. 

L’associació de Professorat ODISSEA declara i garanteix que ha 

establert tots els mitjans tècnics al seu abast per tal d'evitar 

l'alteració, pèrdua, així com el tractament o accessos no 

autoritzats a les esmentades dades, sens perjudici que les 

mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. 

ENLLAÇOS A ALTRES PÀGINES WEB 

L’associació de Professorat ODISSEA no es fa responsable de les 

polítiques de privacitat d'altres pàgines Web tot i que l'enllaç 

figuri a la nostra pròpia pàgina. Es recomana una lectura atenta 

a la política de cada pàgina per la que navegui i que es posi en 

contacte amb el propietari per a qualsevol dubte al respecte. 

Així mateix, si obté l'enllaç a la nostra pàgina Web a través 

d'alguna Web aliena, l’associació no es fa responsable de la 

política de privacitat o pràctiques d'aquesta pàgina externa. 
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