AVÍS LEGAL
CLÀUSULES LSSICE, LOPD, PROPIETAT INTEL·LECTUAL,
PRIVACITAT, CORREU ELECTRÒNIC I COOKIES.
CATALÀ I CASTELLÀ.
En la mesura del possible intenti evitar imprimir aquest text si no
ho considera estrictament necessari. D'aquesta manera podrà
estalviar energia, i recursos naturals.

Amb la intenció de complir de manera fefaent amb els requisits de l'article
10 de la Llei 34/2002, d’ 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la
Informació i de Comerç Electrònic posem a la seva disposició les següents
dades BAR MEDITERRANEO , que està domiciliat a la Plaza Ramón y
Cajal, 2 08320 – El Masnou (BCN) amb NIF B-63448013
A www.rtebarmediterraneo.com hi ha tot un seguit de continguts de caràcter
informatiu creats i dissenyats per donar a conèixer els serveis i productes de
l'entitat així com permetre l'accés general de tots els usuaris d'Internet a
aquest. El principal objectiu és facilitar als clients i al públic en general, la
informació relativa a l'empresa, als productes i serveis que s'ofereixen.
Degut a que en català, alguns navegadors consideren la paraula "Cookies" i
“galetes” poden utilitzar-se indistintament, si vostè es troba en aquests
termes tingui en compte que són exactament el mateix.
A www.rtebarmediterraneo.com s'utilitzen cookies pròpies i de tercers per
obtenir dades estadístiques de la navegació dels usuaris de
www.rtebarmediterraneo.com i millorar així els nostres serveis.
El simple fet de continuar navegant serà considerat com una acceptació
explícita i implícita que vostè accepta les condicions del seu ús, si desitja
més informació referent això, només li cal a seguir llegint aquest text:

En compliment amb el que disposa l'article 22.2 de la Llei 34/2002, d’11 de
juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic
(LSSICE), la pàgina web de BAR MEDITERRANEO l'informa, en aquesta
secció, sobre la política de recollida i tractament de cookies.
Què són les cookies i perquè serveixen?
Una galeta és un fitxer de text que es descarrega al 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, en dependència de la informació
que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, es poden utilitzar
per reconèixer a l'usuari que visita la web.
Quins tipus de cookies s'utilitzen en aquesta pàgina web?
Aquesta pàgina web pot utilitzar diversos tipus de cookies:
Anàlisi: Són les cookies que analitzades per nosaltres o per tercers, ens
permeten poder fer una quantificació del nombre d'usuaris i així realitzar
l'avaluació i anàlisi estadística de la utilització que fan aquests usuaris del
nostre servei web. Específicament per a aquesta comesa s'analitza la seva
navegació a la nostra pàgina web per tal de millorar l'oferta de productes o
serveis que li oferim.
Tècniques: Són les cookies que permeten a l'usuari la navegació a través
de l'àrea restringida i la utilització de les seves diferents funcions, com per
exemple, portar a canvi el procés de compra d'un article per les evidents
mesures de seguretat requerides per protegir les dades bancàries del
comprador.
Personalització: Són les cookies que permeten a l'usuari accedir al servei
amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció
d'una sèrie de criteris i / o preferències en el terminal de l'usuari com ara
serien l'idioma o el tipus de navegador mitjançant el qual es connecta al
servei.
Publicitàries: Són les cookies que, o bé tractades per aquesta web o per
tercers, permeten gestionar de la forma més eficient possible l'oferta dels
espais publicitaris que hi ha a la pàgina web, modificant el contingut de
l'anunci al contingut del servei sol·licitat o a l’ús que es pugui fer de la nostra
pàgina web. Per a això es poden analitzar els seus hàbits de navegació a

Internet i podem amb això mostrar publicitat relacionada amb el seu perfil
de navegació web.
Publicitat de comportament Web: Són les cookies que permeten la
gestió, de la manera més eficient 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 prèviament sol·licitat . Aquest tipus de cookies
emmagatzemen informació del comportament dels visitants obtinguda a
través de l'observació i anàlisi continuada dels seus hàbits de navegació, el
que permet desenvolupar un perfil específic per mostrar avisos publicitaris
en funció del mateix.
NAVEGADORS I COOKIES
Desactivació de les cookies.
Vostè pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu
equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador en el vostre
ordinador.
En una àmplia majoria dels navegadors web s'ofereix la possibilitat de
permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip.
En les properes línies li indicarem com pot accedir a la configuració dels
navegadors webs més freqüents per acceptar, instal·lar o desactivar les
cookies:
Configuració de cookies a Google Chrome:
Com esborrar cookies específiques o totes les cookies:
Pot esborrar informació i dades de cookies d'origen i de tercers dels seus
dispositius.
Si treu les cookies, és possible que també s'esborrin elements com les
preferències guardades en els llocs web:
- En el seu ordinador, accedeixi a Google Chrome.
- Clic a la línia de tres punts que hi ha a la part superior dreta i després
Configuració.
- A la part inferior, clic a Mostra configuració avançada.

- A la secció "Privadesa", clic a Configuració de contingut.
- A la secció "Cookies", clic a Totes les cookies i totes les dades de llocs.
- Per esborrar totes les cookies, clic a Eliminar tot.
- Per esborrar una galeta específica, seleccioneu un lloc. A la dreta, fes clic
a Tanca.
- Si així ho desitja, també pot treure totes les cookies creades durant un
període específic.
Permetre o no permetre cookies
Podeu habilitar o inhabilitar les cookies guardades per llocs web.
- En el seu ordinador, clic a Google Chrome.
- Clic a la línia de tres punts que hi ha a la part superior dreta i després
Configuració.
- A la part inferior, feu clic a Mostra configuració avançada.
- A la secció "Privadesa", clic a Configuració de contingut.
Utilitza la secció "Cookies" per canviar la configuració:
- Per permetre cookies d'origen i de tercers, seleccioneu Permet
l'establiment de dades locals.
- Per bloquejar Totes els cookies, Trieu No permetis que s'emmagatzemin
dades dels llocs. Quan utilitzeu aquesta Configuració, la majoria de llocs en
què calgui que inicieu la Sessió pot ser que no funcionin.
- Per permetre només cookies d'origen i bloquejar totes les cookies de
tercers, marqui la casella al costat de "Bloquejar les dades de lloc i les
cookies de tercers". Aquesta configuració implica que no es poden escriure
ni llegir dades de llocs, fins i tot si afegeix un lloc a la llista d'excepcions i triï
permetre les cookies.
Com pot verificar que s'hagi desat la configuració
Si visita un lloc i si hi ha una galeta bloquejada, apareixerà la icona d'una
galeta bloquejada a la barra de direccions.

Configurar cookies a Microsoft Internet Explorer:
Per eliminar cookies
- A Internet Explorer, seleccioneu el botó Eines, aneu a Seguretat i
seleccioneu Elimina l'historial d'exploració.
- Activi la casella Cookies i dades del lloc web i seleccioneu Elimina.
Per eliminar les cookies a Internet Explorer 8
- A Internet Explorer, seleccioneu el botó Seguretat i després Esborrar
historial de navegació.
- Activi la casella situada al costat de Cookies.
- Activi la casella Conservar les dades de llocs web favorits si no vols
eliminar les cookies associades als llocs web de la llista Favorits.
- Seleccioneu Elimina.
Bloquejar o permetre cookies
Si no vol que els llocs emmagatzemin cookies al seu equip, pot bloquejarles. No obstant això, en bloquejar les cookies, és possible que certes
pàgines no es mostrin correctament o que aparegui un missatge que
l'informi que cal permetre les cookies per poder veure el lloc. En bloquejar
les cookies, és també possible que algunes pàgines no es mostrin
correctament o que aparegui un missatge que t'informi que cal permetre les
cookies per poder veure el lloc.
Per bloquejar o permetre cookies a Internet Explorer 11 per
Windows 10
- A Internet Explorer, seleccioneu el botó Eines i després Opcions
d'Internet.
- Seleccioneu la pestanya Privadesa i, a Configuració, seleccioneu Opcions
avançades i triï si vol permetre o bloquejar les cookies d'origen i de tercers o
si prefereix que li preguntin.
Per bloquejar o permetre cookies
- En Internet Explorer, seleccioneu el botó Eines i després Opcions
d'Internet.
Seleccioneu la pestanya Privadesa i, a Configuració, moveu el control lliscant
fins al principi per bloquejar totes les cookies (o fins al final per permetre-les

totes) i seleccioneu D'acord.
Configura cookies al Safari (Apple).
Click a Safari> Preferències, feu clic a Privadesa i realitzi alguna de les
operacions:
Canvieu quines cookies i dades de llocs web s'accepten: Seleccionar l'opció
"Cookies i dades de llocs web":
- Bloquejar sempre: Safari no permet que cap lloc web que visiti, ni tercers
ni la publicitat emmagatzemin cookies ni altres dades en el Mac. Això pot
impedir que alguns llocs web funcionin adequadament.
- Permetre només del lloc web actual: Safari accepta cookies i dades dels
llocs web i només dels llocs web que estigui visitant en el moment.
Normalment els llocs web disposen de contingut integrat d'altres fonts.
Safari no permet que aquestes terceres persones emmagatzemin o
accedeixin a cookies i altres dades.
- Permetre dels llocs que visito: Safari accepta cookies i dades dels llocs
web només dels llocs web que visiteu. Safari fa servir les seves cookies
existents per determinar si ha visitat un lloc web anteriorment. En seleccionar
aquesta opció, contribueix a evitar que els llocs web que disposin de
contingut integrat en altres llocs web que vostè visita emmagatzemin
cookies i dades en el Mac.
- Permetre sempre: Safari permet a tots els llocs web que visiti, a tercers i a
la publicitat emmagatzemar cookies i altres dades en el Mac.
Suprimeix les cookies i dades emmagatzemades: feu clic a "Elimina totes les
dades dels llocs web" o a Detalls, escollir un o més llocs web i feu clic a
Suprimeix.
El fet d'eliminar les dades podria reduir el seguiment, però, també pot
comportar que es tanquin les seves sessions en els llocs web o que canviï el
seu comportament.
Vegi quins llocs web emmagatzemen cookies o dades: feu clic a Detalls.
Demanar als llocs web que no li rastregin: alguns llocs web guarden el rastre
de les seves activitats de navegació quan li proporcionen contingut, la qual
cosa els proporciona la possibilitat d'adaptar el que li ofereixen. Pot fer que

Safari sol·liciti als llocs i als seus proveïdors de contingut de tercers (incloenthi la publicitat) que no li rastregin.
Amb aquesta opció activada, cada vegada que Safari obtingui contingut
d'un lloc web, sol·licitarà que no se li rastregi, però dependrà del lloc web el
fet que es respecti aquesta sol·licitud.
Si segueix tenint qualsevol dubte sobre la nostra política de cookies, pot
contactar
amb
aquesta
pàgina
web
mitjançant
info@rtebarmediterraneo.com o bé el telèfon 935 555 255.
LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Totes i cadascuna de les condicions generals es regeixen per la legislació
espanyola.
Per a qualsevol demanda i / o litigi que pogués sorgir relacionat amb el lloc
web o l'activitat que en aquesta web es desenvolupa seran jutjats a les
dependències judicials de BARCELONA, renunciant expressament l'usuari a
qualsevol altre fur que pogués ser-li correspost.
PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Tots i cadascun dels continguts de www.rtebarmediterraneo.com es troben
convenientment protegits per la normativa de propietat intel·lectual i
industrial, així com inscrits en els registres públics que s'hagin considerat
pertinents per a la comesa específica de www.rtebarmediterraneo.com
BAR MEDITERRANEO és titular de tots i cadascun dels drets sobre el
programari de la publicació digital així com dels drets de propietat industrial
i intel·lectual referits als continguts que s'hi incloguin, a excepció dels drets
sobre productes i serveis de caràcter públic que no són propietat de
BAR MEDITERRANEO.
Cap material publicat en aquesta web podrà ser reproduït, copiat o publicat
sense el previ consentiment exprés per escrit de BAR MEDITERRANEO.
Tots els productes i serveis d'aquestes pàgines que no són propietat de
BAR MEDITERRANEO , són marques registrades dels seus respectius
propietaris i són reconegudes com a tals per la nostra empresa. Només
apareixen al web de BAR MEDITERRANEO , a efectes de promoció i de
recopilació d'informació. Els propietaris poden en qualsevol moment

sol·licitar la modificació o eliminació de la informació que els pertany.
Tota informació que es rebi a la web, com comentaris, suggeriments o idees,
es considerarà cedida a BAR MEDITERRANEO., de manera gratuïta. Li
preguem que s'abstingui d'enviar informació que consideri que no pugui ser
tractada d'aquesta manera.
Avís de confidencialitat info@rtebarmediterraneo.com
Aquest correu electrònic i qualsevol document adjunt conté l'inclou
informació propietària i confidencial que pertany a BAR MEDITERRANEO
S'adverteix que qualsevol divulgació, distribució, còpia o acció relacionada
al contingut d'aquesta comunicació, sense l'autorització del remitent està
totalment prohibida dins l'àmbit de la bona fe contractual.
Si vostè no és el destinatari, li agrairíem que procedís a l'eliminació d'aquest
missatge i notificar al remitent o al telèfon 935 555 255
BAR MEDITERRANEO, ha pres les mesures que en rigor ha considerat
necessàries per assegurar-se que l'enviament del present correu electrònic
pugui estar lliure de virus i / o contingut maliciós. No obstant això, no
podem assegurar de manera irrefutable que així sigui, per la qual cosa no
ens podem, ni ens hem de fer responsables de qualsevol dany atribuïble al
cas.
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal, BAR MEDITERRANEO,li
comunica que aquesta informació ha estat remesa per personal al servei de
l'empresa anteriorment citada amb la finalitat de compliment de les funcions
i tasques que formen part de la seva competència. Així mateix l'informem de
la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i
oposició (Drets ARCO) en els termes que estableix la legislació en vigència,
que podrà fer efectius dirigint-se per escrit a BAR MEDITERRANEO., amb
adreça Plaza Ramon y Cajal, 2, 08320 – El Masnou (BCN). Si desitja deixar
de rebre correus de la nostra empresa, li agrairíem que ens ho fes saber en
la següent adreça info@rtebarrestaurante.com
----------------------------------------------------------------------------

