Política de Privacitat
1.- Recollida de dades/ formularis
En compliment de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, s'informa que les dades personals que se sol·liciten en els nostres formularis o
que ens puguin ser facilitades per mitjà de les nostres adreces de correu electrònic
s'inclouran als nostres fitxers de dades personals, la responsable i titular dels quals és
ACEM. Així mateix, quan una persona emplena qualsevol dels formularis amb les
dades personals que se sol·liciten i n'accepta l'enviament o ens envia un missatge
electrònic amb dades personals, autoritza l’ACEM i dona el seu consentiment exprés
per a tractar i incorporar als nostres fitxers les dades personals facilitades i totes les
dades que es generin en relació amb la seva participació o ús dels diferents productes o
serveis que s'ofereixen en aquest Portal, si bé amb caràcter revocable, i sense efectes
retroactius, i accepta les condicions del tractament expressades a continuació.
Així mateix, informem que totes les dades, exceptuant aquelles que els usuaris hagin
volgut i consentit lliurement i expressament publicar en aquest portal, seran
tractades amb la màxima confidencialitat i d'acord amb la normativa vigent en matèria
de protecció de dades personals i que els nostres fitxers estan inscrits legalment en el
Registre General de l'Agència Catalana de Protecció de Dades.
ACEM no es responsabilitza del tractament de les dades personals de les pàgines web a
què l'usuari pugui accedir per mitjà dels diferents enllaços que conté la nostra pàgina
web.
2. Finalitats del tractament
Les dades que sol·licitem són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a
la finalitat amb la qual es recullen, mai no seran utilitzades amb una finalitat diferent
d'aquesta per a la qual han estat cedides, i en cap cas l'usuari no està obligat a facilitarnos-les; no obstant això, en els pertinents formularis indiquem quines dades són
absolutament necessàries per a poder portar a terme els serveis que li oferim.
Per poder registrar-se i crear un compte que doni accés a determinats serveis i
continguts d’aquest Portal, es considerarà necessari emplenar els camps indicats de cada
formulari, per a la qual cosa l'Usuari haurà de facilitar dades vertaderes, exactes,
completes i actualitzades. L'usuari serà l'únic responsable de qualsevol dany o perjudici,
directe i indirecte, que ocasioni a l’ACEM o a qualsevol tercer per emplenar els
formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades o amb dades de
tercers.
El Portal Freeangle obté les dades personals de l'Usuari mitjançant la recepció de
diversos formularis i per mitjà del correu electrònicacem@acem.cat, amb les finalitats
següents:
- Mantenir la relació administrativa per gestionar la sol·licitud d’informació
- Notificació d’incidències als usuaris registrats

- Estadístiques internes d’ús del portal per a la millora del servei
- Enviament de butlletí informatiu sobre novetats del servei
- Enviar informació per correu postal i/o electrònic sobre serveis o activitats de
l’ACEM en relació amb les seves competències
- Enviar qüestionaris de resposta voluntària, per mitjans tradicionals i/o
elcetrònics, sobre el nivell de satisfacció referida a la qualitat del servei, a fi de oder-lo
ampliar i millorar si és el cas.
ACEM es reserva el dret de decidir la incorporació o no incorporació de les dades
d'aquestes persones als seus fitxers.
3.- Cessió i comunicació de les dades a tercers
En tant que les dades facilitades per l’Usuari no siguin publicades voluntàriament al
portal Freeangle, seran tractades confidencialment i utilitzades exclusivament en l'àmbit
intern i per a les finalitats indicades, de manera que no es cediran ni comunicaran a cap
tercer, llevat que l'Usuari ho autoritzi expressament i en els casos previstos legalment.
Mitjançant l'acceptació d'aquesta clàusula, es dóna per informat del que es disposa en
l'article 27 de la LOPD, relatiu a la comunicació de la primera cessió de dades.
L'Usuari registrat consenteix que, en formar part de la Comunitat Freeangle, les seves
dades identificatives i la imatge, i totes les dades que voluntàriament afegeixi al seu
perfil, siguin accessibles per a tots els membres de la Comunitat, si bé tots estan
subjectes al compliment de la normativa que el regula.
L'acceptació de l'usuari que les seves dades puguin ser tractades o cedides de la manera
establerta en aquest paràgraf sempre té caràcter revocable, sense efectes retroactius,
d'acord amb el que disposen els articles 6 i 11 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre.
Si bé l’ACEM posa a disposició de l'Usuari diferents opcions de promoció professional,
ho fa sota l'exclusiva responsabilitat de l’Usuari, de manera que ACEM queda eximida
de qualsevol responsabilitat amb relació a l'enviament de comunicacions comercials no
sol·licitades. Queda expressament prohibit la utilització del Portal Freeangle per a
l'enviament massiu de missatges per part dels usuaris o el seu tractament comercial.
En compliment de l'article 21 de la Llei de serveis de la societat de la informació i
comerç electrònic, que prohibeix l'enviament de comunicacions comercials per mitjà del
correu electrònic que prèviament no hagin estat autoritzades expressament pels
destinataris, l'informem que l'acceptació d'aquestes condicions d'ús i política de
privacitat, implica la seva autorització expressa per a fer-li enviaments informatius,
comercials, publicitaris i promocionals per aquest mitjà a l'adreça facilitada. No obstant
això, si no vol rebre les nostres comunicacions comercials per mitjà del correu
electrònic, ho pot sol·licitar en l'enviament comercial que vulgui, seguint les
instruccions que hi ha a cada enviament.

4.- Dret d'accés, rectificació i cancel·lació de les dades personals de l'usuari
L'Usuari té dret a accedir a la informació recopilada en els fitxers de l’ACEM,
rectificar-la si és errònia, cancel·lar-la o oposar-se al seu tractament, en els termes
establerts per la Llei, adreçant-se a Associació Catalana d’Escoles de Música, Avinguda
Drassanes 3, 3r 08001 Barcelona.
Per tal de mantenir les dades personals actualitzades, l’Usuari haurà d’informar ACEM
sempre que hi hagi hagut alguna modificació; en cas contrari, ACEM no respón de la
veracitat de les dades.
Si l’Usuari no cancel·la expressament les seves dades personals dels fitxers. (Veure
Baixa del Compte), es considerarà que continua interessat a estar-hi incorporat mentre
sigui adequat per a la finalitat amb què es van obtenir fins queACEM consideri oportú
cancel·lar-les.
5.- Utilització de Cookies
Freeangle utilitza cookies quan els usuaris naveguen per les diferents pantalles i pàgines
del Portal. Aquestes cookies són emmagatzemades al disc dur de l'usuari però no poden
llegir les dades contingudes al disc ni els arxius creats per altres proveïdors. L’us de
cookies té com a finalitat reconèixer els usuaris que s'hagin registrat i poder-los oferir
més bon servei i més personalitzat. Així mateix, són utilitzades per a obtenir informació
totalment anònima sobre dades d'accés (data, freqüència, etc.), per a mesurar alguns
paràmetres de trànsit en el Portal i calcular el nombre de visites, de manera que la pugui
enfocar i ajustar els serveis oferts més efectivament. No obstant això, l'usuari podrà
impedir la generació de galetes amb l'opció corresponent que tingui el seu programa
navegador. En aquest cas, la pàgina web continuarà essent operativa, però sense els
avantatges de la personalització.

