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Avis legal
1. Titularitat
D’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de
la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’informa als usuaris que
aquesta pàgina web és titularitat de CENTRE D’EDUCACIÓ ESPECIAL FÀSIA,
S.L. (en endavant, Escoles Fàsia), CIF B63574305, inscrita en el Registre
Mercantil de Barcelona, Tom 36780, Foli 0001, secció 286234, i amb
domicili social en C/ Iradier, 28. CP 08017 Barcelona.
El centre disposa de dos escoles concertades, les dades dels quals son les
següents:
ESCOLA FÀSIA EIXAMPLE
Ptge. Domingo,3
(08007 - Barcelona)
Tel. 93 215 23 23
Fax 93 215 23 23
esc-fasia-eixample@xtec.cat
Codi centre: 08035064

ESCOLA FÀSIA SARRIÀ
C/ Iradier, 28
(08017 - Barcelona)
Tel. 93 418 24 82
Fax 93 212 40 16
esc-fasia-sarria@xtec.cat
Codi centre: 08039963

2. Ús de la pàgina web
L'accés a aquest portal implica acceptar i conèixer les condicions i termes
d'aquest Avís Legal, i no pot utilitzar aquesta pàgina web o serveis prestats
a través d'ella, per a finalitats contràries a la Llei o amb vulneració del
previst en la legislació vigent, en aquest Avís Legal, en els bons costums i
ordre públic, o per a qualsevol altra que pugui causar una lesió als drets
d’altres usuaris o de tercers.
L'usuari no podrà destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma,
danyar les dades, programes o documents electrònics que es continguin en
aquesta web, així com no obstaculitzar l'accés a altres usuaris, ni introduir
programes, aplicacions informàtiques, virus o altres dispositius d'anàloga
naturalesa, que puguin causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes
informàtics d’Escoles Fàsia o tercers.
L'usuari no podrà fer mal ús de les informacions, missatges, gràfics, arxius
ni qualsevol classe de material als quals pugui accedir a través d'aquesta
web.
Aquesta pàgina web conté cookies. Per més informació, veure Política de
Cookies.

Pàgina 1 de 9

Iradier, 28
08017 – Barcelona
Tel. 93 418 24 82 / 93 212 40 16
a8039963@xtec.cat

3. Responsabilitat
1.1 En l’accés a la pàgina web
Escoles Fàsia podrà interrompre l’accés a la seva pàgina web, a fi de
realitzar el seu manteniment, actualització, control o per qualsevol altra
causa, i s’exonera de qualsevol responsabilitat que es pugui reclamar per
aquesta causa.
Escoles Fàsia no es responsabilitza dels danys o perjudicis que es puguin
produir pel mal ús d’aquest web per part de l’usuari o tercers.
1.2 En els enllaços o links
Aquesta pàgina conté enllaços o links que permeten a l’usuari accedir a
altres pàgines.
Escoles Fàsia s’exonera de qualsevol responsabilitat sobre els continguts
d’aquestes pàgines externes. No obstant, a fi de protegir als nostres
usuaris, en cas que tingui coneixement de la il·licitud del seu contingut, o
que aquestes lesionin bens o drets d’un tercer susceptibles
d’indemnització, preguem es posi en contacte amb nosaltres a esc-fasiasarria@xtec.cat per tal d’informar-nos d’aquesta circumstància, i Escoles
Fàsia actuarà amb la diligència necessària a fi de suprimir l’enllaç
corresponent.
1.3 En el funcionament de la pàgina web
Així mateix, Escoles Fàsia vetllarà pel bon funcionament d’aquesta pàgina
web i adoptarà les mesures necessàries per tal d’evitar qualsevol dany o
pèrdua que s’esdevingués per motiu de la connexió, per interferències,
omissions, interrupcions, virus informàtics, i de qualsevol intromissió
il·legítima.
3.4 En la utilització de la pàgina web
L'usuari és l'únic responsable de les seves pròpies accions en la utilització
d’aquesta pàgina web, i en cap cas es podrà responsabilitzar a Escoles
Fàsia de qualsevol actuació que faci l’usuari.
L’usuari incomplidor de les presents normes serà responsable de les
seves actuacions a través d’aquest portal, i serà al seu càrrec qualsevol
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indemnització pels danys i perjudicis que causi a altres usuaris, a Escoles
Fàsia o a tercers.
4. Propietat intel·lectual i industrial
Aquesta web i els seus continguts són propietat d’Escoles Fàsia o de tercers
que ens han atorgat la corresponent cessió de drets. Es prohibeix la
reproducció, distribució, comunicació pública, transformació i transmissió
dels continguts del portal, excepte autorització expressa del titular dels
drets. No obstant això, l'usuari podrà realitzar una còpia dels continguts en
el seu disc dur o un altre suport, sempre que sigui pel seu ús personal i
sense fi comercial, d’acord amb el que estableixen els articles 31.2 i 161 del
Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, que aprova el Text Refós de la
Llei de Propietat Intel·lectual.
5. Drets d’imatge
Les fotografies i/o obres audiovisuals que es contenen en aquest portal,
conté drets d’imatge de les persones que apareixen en les mateixes, les
quals han proporcionat la seva autorització, d’acord amb el que preveu la
Llei Orgànica 1/1982, de 05 de maig, de Protecció Civil del Dret a l’Honor, a
la Intimitat Personal i Familiar, i a la Pròpia Imatge.
Es prohibeix qualsevol reproducció, distribució, publicació, sigui amb
caràcter comercial o no, o qualsevol altra utilització d’aquestes fotografies.
6. Legislació aplicable i competència judicial
La interpretació i execució d’aquestes normes està subjecte a la legislació
espanyola.
Per la resolució de qualsevol conflicte que pogués esdevenir-se entre
Escoles Fàsia i l’usuari, seran competents els Jutjats i Tribunals que
corresponguin, segons la legislació processal vigent.
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Política de Privacitat
D'acord amb l'establert en l'establert en la normativa vigent en protecció de
dades, CENTRE D’EDUCACIÓ ESPECIAL FASIA, S.L. li informa que les dades
personals de tots els alumnes i persones en general que pugui guardar
alguna relació amb aquesta entitat, són tractats per les finalitats i base
jurídica que legitima el seu tractament, amb estricte compliment amb les
normes vigents en matèria de protecció de dades.
El fet de proporcionar dades a través d'aquest lloc web o per correu
electrònic, implica que l'usuari reconeix que la informació i les dades
personals que proporciona són seus, actuals, exactes i certs.
Així mateix, posem a la seva disposició tota la informació en matèria de
protecció de dades segons el tipus de relació que pugui mantenir amb
nosaltres:
Identitat del Responsable del Tractament:
CENTRE D’EDUCACIÓ ESPECIAL FASIA, S.L.
CIF B63574305
Escola Fàsia Eixample:
Ptge. Domingo,3
(08007 - Barcelona)
Tel. 93 215 23 23
Fax 93 215 23 23
esc-fasia-eixample@xtec.cat

Escola Fàsia Sarrià:
C/ Iradier, 28
(08017 - Barcelona)
Tel. 93 418 24 82
Fax 93 212 40 16
esc-fasia-sarria@xtec.cat

Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades:
E-mail: cristinamorales@icab.cat
Direcció postal: Ros d’Olano, 6, entrl. 1r. 08012 Barcelona.
Finalitat i temps de conservació de les dades
Pel cas dels alumnes, tractem les seves dades per la gestió de les dades
dels alumnes i usuaris de l’escola per impartir les tasques educatives i
el·laboració d’informes, així com per la realització de tasques
administratives i de gestió de l'entitat, comptabilitat, cobrament de quotes i
facturació. Per la prestació del servei és necessari tractar totes les dades
que li demanem, incloses les dades de salut i resta de categoria especial de
dades necessàries, i del qual es realitzarà un perfil de l’usuari per atendre a
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les seves necessitats assistencials i educacionals en concret de forma que
sense el mateix, serà impossible la seva prestació.
En cas de cessió dels drets d’imatge, per la gestió de les imatges pels
treballs educatius terapèutics i per la difusió de l’escola.
Si manté una relació contractual amb l’escola: tractem la informació que
ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestió comptable,
econòmica i financera del Col·legi.
En cas que no es trobi dins dels col·lectius anteriors, però es posa en
contacte amb el CENTRE D’EDUCACIÓ ESPECIAL FASIA, S.L.: tractem la
informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de
gestió de les persones de contacte.
En qualsevol cas, les dades personals proporcionades es conservaran per
aquesta entitat mentre es presti els servei o es mantingui la relació que
legitima el tractament, i posteriorment durant el termini legal que sigui
exigible per la conservació de les dades i durant el temps que prevegi a
cada moment la normativa en vigor per exigir qualsevol tipus de
responsabilitat.
En cas dels candidats als processos de selecció, les seves dades les
mantindrem durant un període màxim d’un any des de que es va tancar el
procés de selecció, o en seu defecte, des de que ens va proporcionar el seu
currículum sense obrir cap procediment de selecció.
Legitimació pel tractament de les dades
La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució d’un
contracte, l’interés legítim, o el seu consentiment, segons l’hem informat al
moment de la recollida de les seves dades.
CENTRE D’EDUCACIÓ ESPECIAL FASIA, S.L. únicament li demanarà que ens
proporcioni les dades que siguin necessàries i per tant, qualsevol dada que
no ens doni, podrà tenir com a conseqüència que no podrem portar a terme
les obligacions que corresponguin en desenvolupament de la base jurídica
que legitima el tractament.
Destinataris de la cessió o comunicació de dades
Les dades que ens proporcionin per qualsevol via, tant els propis usuaris
com els seus representants i familiars, inclosos per via de formularis, pàgina
web o correu electrònic, no seran cedides a persones físiques ni jurídiques
públiques o privades sense el seu consentiment o si no ho autoritza una llei,
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excepte el cas dels alumnes que seran cedides al Departament
d’Ensenyament, a l’entitat bancària del compte pel pagament de les
mensualitats, en cas de tenir les quotes domiciliades, així com a Hisenda
quan així ho disposi una obligació legal, i a la Història Clínica per part dels
psicòlegs de l’escola quan correspongui. Així mateix, es realitzen activitats
compartides entre diversos centres, i per tant, serà necessària la cessió de
dades per la prestació d’aquestes activitats entre els centres en què es
porten a terme les mateixes, si bé les dades que es cediran seran les dades
imprescindibles identificatives i acadèmiques referents al pla de treball. En
cas dels proveïdors, les seves dades seran cedides a l’Administració
Tributària per tal de complir amb les obligacions fiscals.
Així mateix, les seves dades podran ser proporcionades a aquelles entitats
que ens prestin serveis, i que tractaran les seves dades com a “encarregats
de tractament”, els quals tindran adoptades les mesures d'índole tècnica i
organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de
caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no
autoritzat i altres obligacions en la matèria que exigeixi la normativa a cada
moment, com és la gestoria laboral i fiscal.
Respecte a les imatges i/o veu els drets dels quals hagi cedit a l’escola, així
com dels informes dels alumnes, informem que utilitzem un servei
d’emmagatzematge en el Drive, servei de Google Inc, i per tant li
comuniquem que el tractament de les dades suposa una transferència
internacional de dades que compleix amb els estàndards que garanteixen el
compliment de la normativa en protecció de dades vigent a la UE, atès que
Google Inc està adherida a l’Escut de Privacitat, i que pot consultar al
següent enllaç: https://www.privacyshield.gov/list.
Drets dels usuaris en protecció de dades
Tota persona té dret a obtenir confirmació sobre si en CENTRE D’EDUCACIÓ
ESPECIAL FASIA, S.L. estem tractant dades personals que els concerneixin
o no. Així mateix, tindran dret a sol·licitar l'accés a les dades personals
relatives a l'interessat, la seva rectificació, supressió, la limitació del seu
tractament, a oposar-se al tractament, així com a la portabilitat de les
dades.
Per exercir qualsevol d'aquests drets, l'interessat pot dirigir-se a qualsevol
de les dades de contacte assenyalats a l'apartat “Identitat del Responsable
del Tractament”, o bé a les del Delegat de Protecció de Dades.
Així mateix, en cas que hagués atorgat el seu consentiment per a alguna
finalitat específica diferent a la prestació del servei o de la relació que li
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uneix a aquesta entitat, pot retirar el seu consentiment en qualsevol
moment, sense que això afecti a la relació que li uneix a nosaltres.
En cas que no s'hagi obtingut contestació a l'exercici dels seus drets o no
estigui d'acord amb la mateixa, pot interposar la corresponent reclamació
davant el Delegat de Protecció de Dades o directament a l’Autoritat
Catalana de Protecció de Dades, http://apdcat.gencat.cat, carrer Rosselló,
214, Esc. A, 1r 1a. CP 08008 Barcelona.
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Política de Cookies

Els advertiments a incorporar es divideixen en dues fases o "capes", que en
síntesis, es tracta d'un advertiment bàsic exposat d'una forma on es demani
el consentiment de l'usuari, i un text més detallat on s'informi de les
cookies, les seves finalitats i altres solemnitats que exigeix la normativa en
vigor.
1 ª Fase o capa:
Quan s'obri la pàgina web, ha d’aparèixer una finestra emergent amb el
següent text:
Utilitzem cookies de tercers i d’anàlisi d’ús de la nostra web, a fi de millorar
els nostres serveis. Si continúa navegant entenem que està d’acord i
accepta les cookies. Accepto. Pot canviar la configuració i obtenir més
informació aquí.
El terme "aquí" ha d'estar vinculat a la Política de Cookies, de manera que
quan es faci clic sobre aquesta paraula, s'obre el text de l'apartat següent.
2 ª Fase o capa:
Al peu de pàgina, al costat de l’Avís Legal i de la Política de Privacitat, ha
de figurar un apartat denominat “Política de Cookies”, que quan se li clica,
així com quan es clica sobre el "aquí" del text de la 1ª fase, s'obri aquest
text en versió imprimible:
Definició i funció de les cookies
Què són les cookies? Una cookie és un arxiu que es descarrega en el seu
ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a
una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació
sobre els hàbits de navegació d'un usuari o del seu equip i, depenent de la
informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, es poden
utilitzar per reconèixer a l'usuari.
Quins tipus de cookies utilitza aquesta pàgina web?
• Cookies persistents: Són un tipus de cookies en el qual les dades
segueixen emmagatzemats en el terminal i poden ser accedits i tractats
durant un període definit pel responsable de la cookie , i que pot anar d'uns
minuts a diversos anys.
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• Cookies tècniques: Son aquelles necessàries per poder navegar per la
pàgina web.
• Cookies d'anàlisi: Són aquelles que ens permeten quantificar el nombre
d'usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadística de la utilització
que fan els usuaris de la web.
Per a això s'analitza la seva navegació a la nostra pàgina web amb la
finalitat de millorar els serveis que li oferim.
Cookies de tercers i de xarxes socials
Aquesta pàgina web pot tenir cookies de tercers com son de Google i
Youtube, i pot contenir enllaços a altres pàgines web i xarxes socials que
també pot instal.lar cookies, i de les quals no tenim el control. Per tenir més
informació sobre les cookies d’aquests tercers, pot consultar la seva política
de
cookies
a
les
respectives
pàgines
web,
així
com
a
https://policies.google.com/technologies/types?hl=es
(Google)
o
http://www.canalyoutube.es/politica-de-cookies/ (youtube).
Revocació i eliminació de cookies
L’usuari pot permetre bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu
equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador en el seu
ordinador. Per a més informació sobre com bloquejar l’ús de les cookies,
podeu consultar els següents enllaços:
Internet
Explorer: https://windows.microsoft.com/es-es/windowsvista/block-or-allow-cookies
Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer
=95647
Firefox: https://support.mozilla.org/es/products/firefox/protect-yourprivacy/cookies
Safari: https://www.apple.com/legal/privacy/es/cookies/
Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Qualsevol modificació de les cookies, comportarà la necessària modificació
dels textos aquí exposats.
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