AVÍS LEGAL. NOTA IMPORTANT
En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de
comerç electrònic, ESTAN-SYSTEM SL li informa que és titular del website
WWW.ESTANFOR.COM. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de la citada Llei, ESTANSYSTEM
SL informa de les següents dades: El titular d'aquesta pàgina web és ESTAN-SYSTEM SL, amb
CIF B60221918 i domicili social en ESTAN-SYSTEM SL; C/ EBRE, 15, 08223 TERRASSA inscrita en
el Registre Mercantil en el tom 24943, foli 129, fulla B-81.302, inscripció 6. L'adreça de correu
electrònic de contacte amb l'empresa és xavi@estanfor.com.

TERMES I CONDICIONS D'ÚS
LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT
La navegació, accés i ús pel website de ESTAN-SYSTEM SL confereix la condició d'usuari, per la
qual s'accepten, des de la navegació per les pàgines de ESTAN-SYSTEM SL, totes les condicions
d'ús aquí establertes sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat
compliment legal segons el cas.
Les pàgines web de ESTAN-SYSTEM SL proporcionen gran diversitat d'informació, serveis i
dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte del website. Aquesta
responsabilitat s'estendrà a:
•

•

La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis estesos
per ESTAN-SYSTEM SL per a l'accés a certs continguts o serveis oferts per les webs.
També serà responsable de l'ús que li de a les claus d'accés que hagi obtingut amb
l'emplenament dels formularis esmentats.
L'ús de de la informació, serveis i dades ofertes per ESTAN-SYSTEM SL contràriament al
que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre
públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del
mateix funcionament del website.

POLÍTICA D'ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT
ESTAN-SYSTEM SL no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les quals l'usuari
pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu website i declara que en cap cas
procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d'altres pàgines de la
xarxa.
Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat
de pàgines alienes a la seva propietat a les quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.
ESTAN-SYSTEM SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualssevol
danys que, als usuaris del seu website, poguessin derivar-se de la navegació per les seves
pàgines web.
En conseqüència, ESTAN-SYSTEM SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que
per la navegació per Internet pogués sofrir l'usuari.
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CONSELLS DE SEGURETAT EN L'ÚS D'INTERNET
Amb l'objectiu d'incrementar la seva seguretat en l'ús d'Internet, li oferim les següents
recomanacions:
● No obri missatges de correu electrònic d'origen desconegut, i tampoc els arxius adjunts que
incloguin, poden contenir virus i altres programes malintencionats.
● Molts programes de correu disposen de mòduls per a l'eliminació automàtica de correu
electrònic no desitjat (SPAM).
● Instal·li un programa antivirus mantingui-ho actualitzat constantment.
● No faciliti les seves dades personals si no es tracta d'una pàgina web de confiança. Les dades
financeres (targeta de crèdit etc) solament han de proporcionar-se en entorns web
assegurances (protocol https).
● No utilitzi contrasenyes fàcils d'endevinar. No reutilitzi la mateixa contrasenya en diferents
pàgines. No guardi les contrasenyes escrites en documents del seu ordinador.
● Verifiqui periòdicament que el seu sistema operatiu està actualitzat contra les últimes
vulnerabilitats detectades.
● Mantingui sempre actualitzat el seu programari d'Internet (navegador, correu electrònic,
clients de missatgeria).
● Instal·li un programari tallafocs per impedir atacs al seu ordinador (alguns sistemes operatius
inclouen tallafocs de manera gratuït).
Realitzi, de manera periòdica, còpia de seguretat en suport extern dels documents importants
del seu ordinador.

MODIFICACIONS DELS TERMES I CONDICIONS
ESTAN-SYSTEM SL , es reserva el dret de revisar i modificar les condicions d'ús en qualsevol
moment, per raons legals, tècniques o per canvis en la prestació del servei, així com per
modificacions que poguessin derivar-se de codis tipus aplicables o per decisions corporatives
estratègiques. En continuar utilitzant el servei, l'usuari manifesta que coneix i accepta aquesta
revisió o modificació. Tant referent als continguts de la website, com en les condicions d'ús de
la mateixa o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran
realitzar-se, a través del seu website, de qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat
compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin
modificades vàlidament per altres posteriors.

POLÍTICA DE COOKIES.
Què són les cookies?
Una cookie és un fitxer 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
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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, poden utilitzar-se per
reconèixer a l'usuari.
Quins tipus de cookies hi ha?
1. Tipus de cookies segons l'entitat que gestioni l'equip o domini des d'on s'envien les cookies i
tracti les dades que s'obtinguin, podem distingir:
○ Cookies pròpies: Són aquelles que s'envien a l'equip terminal de l'usuari des d'un equip o
domini gestionat pel propi editor i des del qual es presta el servei sol·licitat per l'usuari.
○ Cookies de tercer: Són aquelles que s'envien a l'equip terminal de l'usuari des d'un equip o
domini que no és gestionat per l'editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades
obtingudes través de les cookies.
2. En el cas que les cookies siguin instal·lades des d'un equip o domini gestionat pel propi
editor però la informació que es reculli mitjançant aquestes sigui gestionada per un tercer, no
poden ser considerades com cookies pròpies.
3. Tipus de cookies segons el termini de temps que romanen activades en l'equip terminal
podem distingir:
○ Cookies de sessió: Són un tipus de cookies dissenyades per recaptar i emmagatzemar dades
mentre l'usuari accedeix a una pàgina web. Se solen emprar per emmagatzemar informació
que solament interessa conservar per a la prestació del servei sol·licitat per l'usuari en una sola
ocasió (p.i. una llista de productes adquirits).
○ 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.
4. Tipus de cookies segons la finalitat per la qual es tractin les dades obtingudes a través de les
cookies, podem distingir entre:
○ Cookies tècniques: Són aquelles que permeten a l'usuari la navegació a través d'una pàgina
web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella
existeixin com, per exemple, controlar el tràfic i la comunicació de dades, identificar la sessió,
accedir a parts d'accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar el
procés de compra d'una comanda, realitzar la sol·licitud d'inscripció o participació en un
esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts
per a la difusió de videos o so o compartir continguts a través de xarxes socials.
○ Cookies de personalització: Són aquelles que permeten a l'usuari accedir al servei amb
algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d'una sèrie de criteris en el
terminal de l'usuari com per exemple serien l'idioma, el tipus de navegador a través del com
accedeix al servei, la configuració regional des d'on accedeix al servei, etc.
○ Cookies d'anàlisi: Són aquelles que permeten al responsable de les mateixes, el seguiment i
anàlisi del comportament dels usuaris dels llocs web als quals estan vinculades. La informació
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recollida mitjançant aquest tipus de cookies s'utilitzen en el mesurament de l'activitat dels
llocs web, aplicació o plataforma i per a l'elaboració de perfils de navegació dels usuaris
d'aquests llocs, aplicacions i plataformes, amb la finalitat d'introduir millores en funció de
l'anàlisi de les dades d'ús que fan els usuaris del servei.
○ Cookies publicitàries: Són aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible,
dels espais publicitaris que, si escau, l'editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o
plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat sobre la base de criteris com el contingut
editat o la freqüència en la qual es mostren els anuncis.
○ Cookies de publicitat comporta mental: Són aquelles que permeten la gestió, de la forma
més eficaç possible, dels espais publicitaris que, si escau, l'editor hagi inclòs en una pàgina
web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat. Aquestes cookies
emmagatzemen informació del comportament dels usuaris obtinguda a través de l'observació
continuada dels seus hàbits de navegació, la qual cosa permet desenvolupar un perfil específic
per mostrar publicitat en funció del mateix.
Quins tipus de cookies s'utilitzen en aquesta pàgina web?
El nostre Lloc web utilitza les cookies que es descriuen a continuació:
● Cookies pròpies
● Són aquelles cookies que són enviades al seu ordinador i gestionades exclusivament per
nosaltres per al millor funcionament del Lloc web. La informació que recaptem s'empra per
millorar la qualitat del nostre servei i la seva experiència com a usuari. Aquestes cookies
romanen en el seu navegador més temps, permetent-nos reconèixer-li com a visitant recurrent
del Lloc web i adaptar el contingut per oferir-li continguts que s'ajustin a les seves
preferències.
● Cookies analítiques de tercers
● En el nostre Lloc web també utilitzem el sistema de mesurament d'audiència Google
Analytics, una eina d'anàlisi web de Google que ens permet conèixer com interactuen els
usuaris del nostre Lloc web. Així mateix, habilita cookies en el domini del lloc en el qual es
troba l'usuari i utilitza un conjunt de cookies denominades "__utma" i "__utmz" per recopilar
informació de forma anònima i elaborar informes de tendències del Lloc web sense identificar
a usuaris individuals. Més informació sobre les cookies de Google Analytics i informació sobre
la privadesa.
● Juntament amb els nostres arxius de registre del servidor, ens permeten conèixer el nombre
total d'usuaris que visiten el nostre Lloc web i aquelles parts del mateix que gaudeixen de
major popularitat. Gràcies a elles obtenim una informació que pot ajudar-nos a millorar la
navegació i donar un millor servei a usuaris i clients.
● Si interactua amb el contingut del nostre Lloc web també poden establir-se cookies de
tercers (per exemple, en prémer botons de xarxes socials o visionar vídeos allotjats en un altre
lloc web). Les cookies de tercers, són aquelles establertes per un domini diferent del nostre
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Lloc web. No podem accedir a les dades emmagatzemades en les cookies d'altres llocs web
quan navegui en els citats llocs web.
● Tingui en compte que el nostre lloc conté enllaços cap a i des d'altres llocs web.
No acceptem cap responsabilitat pel contingut d'aquests llocs web ni de les cookies que
utilitzen. Si vostè decideix visitar un altre lloc web a través de la nostra web, haurà de
contactar amb ells per saber l'ús de les cookies que ells realitzen.
● Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració del seu
navegador per ser avisat de la recepció de cookies en el seu disc dur o desactivar si ho desitja
la capacitat d'emmagatzemar aquestes cookies en el seu disc dur. Nomeni Servidor des d'on
s'envia Data de caducitat Pròpies/ de tercers Exclosa / no exclosa del deure informació i
obtenció consentiment
Com es gestionen les cookies?
Ja que les cookies són arxius de text normals, es poden explorar amb la majoria d'editors de
text o programes de processament de text. Pot fer clic en una cookie per obrir-la segons el
navegador que es trobi utilitzant, consultant la informació sobre cookies en el propi
navegador.
Desactivació/activació o eliminació de cookies:
Per restringir o bloquejar les cookies, es fa a través de la configuració del navegador.
Si no desitja que els llocs web posin cap cookie en el seu equip, pot adaptar la configuració del
navegador de manera que se li notifiqui abans que es col·loqui cap cookie. D'igual manera, pot
adaptar la configuració de manera que el navegador rebutgi totes les cookies, o únicament les
cookies de tercers. També pot eliminar qualsevol de les cookies que ja es trobin en l'equip.
Tingui en compte que haurà d'adaptar per separat la configuració de cada navegador i equip
que utilitzi.
Tingui en compte que si no desitja rebre cookies, ja no podrem garantir que el nostre lloc web
funcioni degudament. Pot ser que algunes funcions del lloc es perdin i és possible que ja no
pugui veure certs llocs web. Rebutjar les cookies no significa que ja no vagi a veure anuncis
publicitaris. Simplement els anuncis no s'ajustaran als seus interessos i es repetiran amb més
freqüència.
Cada navegador posseeix un mètode diferent per adaptar la configuració. Si fos necessari,
consulti la funció d'ajuda del navegador per establir la configuració correcta.
Per desactivar les cookies en el telèfon mòbil, consulti el manual del dispositiu per obtenir més
informació.
Pot obtenir més informació sobre les cookies en Internet, en Aboutcookies
Tenint en compte la forma en la qual funciona Internet i els llocs web, no sempre comptem
amb informació de les cookies que col·loquen terceres parts a través del nostre lloc web. Això
s'aplica especialment a casos en els quals nostra pàgina web conté el que es denominen
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elements integrats: textos, documents, imatges o breus pel·lícules que s'emmagatzemen en
una altra part, però es mostren en el nostre lloc web o a través del mateix.
Per tant, en cas que es trobi amb aquest tipus de cookies en aquest lloc web i no estiguin
enumerades en la llista anterior, li preguem que ens ho comuniqui. O ben posi's en contacte
directament amb el tercer per demanar-li informació sobre les cookies que col·loca, la finalitat
i la durada de la cookie, i com ha garantit la seva privadesa.

PROTECCIÓ DE DADES
De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de
Caràcter Personal, ESTAN-SYSTEM SL informa als usuaris del seu website que les dades
personals recaptades per l'empresa mitjançant els formularis situats a les seves pàgines, seran
introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de ESTAN-SYSTEM SL, amb la
finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.
Així mateix, ESTAN-SYSTEM SL informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, cancel·lació,
rectificació i oposició mitjançant un escrit a l'adreça ESTAN-SYSTEM SL; C/ EBRE, 15, 08223
TERRASSA.
Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats,
que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per
utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels
mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si o com a
cessionària, a ESTAN-SYSTEM SL Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual
per l'ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i
comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per
Espanya.
Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix
expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part
dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment exprés de ESTAN-SYSTEM SL.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
ESTAN-SYSTEM SL es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que
consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per
l'incompliment de les presents condicions.
La relació entre l'usuari i ESTAN-SYSTEM SL es regirà per la normativa espanyola vigent i seran
competents per decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l'usuari i
ESTAN-SYSTEM SL, els jutjats o tribunals propis de la localitat de TERRASSA.
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