CONDICIONS GENERALS
  
D’acord  amb  l’establert  amb  l’ar/cle  10  de  la  Llei  34/2002,  de  l’11  de  juliol,  de  Serveis  de  la  Societat  de  la  
Informació  i  de  Comerç  Electrònic,  procedim  a  complir  amb  el  deure  d’Informació  General  en  relació  amb  la  
prestació  de  serveis  o  subministrament  d’informació  a  través  del  domini  www.ssriberia.es:  
  
Servicios  Profesionales  de  Suscripción  de  Riesgos  Iberia  S.L.  (SSR  Iberia)  
Avda.  de  Europa,  26  Á/ca  5,  2ª  planta  
28224  Pozuelo  de  Alarcón,  
Madrid  
Tel.:  +34  91  184  59  26  
E-‐mail:  direccion@ssriberia.es  
Número  Iden/ﬁcación  Fiscal:  B-‐86798931  

OBJECTE
  
Les  presents  condicions  generals  d’accés  (les  “Condicions  d’Accés”)  regulen  l’accés  i  ús  per  part  de  qualsevol  
persona  (l’  “usuari”)  de  les  pàgines  que  integren  el(els)  domini(s)  web  (la  “pàgina  web”)  
www.SSRIBERIA.es  propietat  de  SSR  Iberia,  així  com  els  con/nguts  i  serveis  que  s’hi  inclouen.  
  
L’accés  a  aquesta  pàgina  web  o  el  seu  ús  per  l’usuari  implica  necessàriament,  i  sense  reserves,  la  submissió  i  
acceptació  de  les  Condicions  d’Accés.  Per  tant,  es  recomana  que  l’usuari  les  llegeixi  de  manera  atenta  i  
de/nguda  cada  vegada  que  vulgui  entrar  a  la  pàgina  web  de  SSR  Iberia.  
  
SSR  Iberia  es  reserva  la  facultat  de  realitzar,  en  qualsevol  moment  i  sense  necessitat  de  preavís,  qualsevol  
modiﬁcació  o  actualització  dels  con/nguts  i  serveis,  de  les  Condicions  d’Accés  i,  en  general,    dels  elements  que  
integrin  el  disseny  i  conﬁguració  de  la  seva  pàgina  web.  

  
  
ACCÉS A LA PÀGINA WEB
L’usuari  accedeix  a  la  pàgina  web  sota  la  seva  exclusiva  responsabilitat.  Els  con/nguts  i  serveis  tenen  com  a  
ﬁnalitat  exclusiva  la  difusió  d’informació  sobre  les  ac/vitats  desenvolupades  per  SSR  Iberia.  Els  con/nguts  de  
la  pàgina  web  no  podran  considerar-‐se  en  cap  cas  assessorament  jurídic  sobre  cap  qües/ó.  
  
SSR  Iberia  posarà  els  mitjans  raonables  a  la  seva  disposició  perquè  els  con/nguts  i  serveis  inclosos  a  la  seva  
pàgina  web  siguin  exactes  i  es/guin  actualitzats.  No  obstant,  SSR  Iberia  no  està  en  condicions  de  poder  
garan/r  aquesta  circumstància  en  tot  moment.    
  
Donat  que  l’usuari  pot  descarregar  determinats  con/nguts  de  la  pàgina  web,  SSR  Iberia  disposa  de  la  
infraestructura  necessària  per  evitar  danys  derivats  de  l’existència  de  virus  informà/cs.  El  nostre  sistema  
an/virus  és  raonablement  segur,  i  es  va  actualitzant  amb  les  novetats  que  el  proveïdor  de  serveis  posa  a  la  
nostra  disposició.  
  
Per  tot  això,  SSR  Iberia  no  es  fa  responsable  dels  potencials  danys  o  errors  que,  deguts  a  la  presència  de  
qualsevol  virus,  pugui  pa/r  el  sistema  informà/c  (hardware  o  sonware)  de  l’usuari  quan  aquest  accedeixi  a  la  
pàgina  web  o  la  faci  servir.    
  
Igualment,  SSR  Iberia  informarà  a  l’usuari  sobre  les  especiﬁcacions  tècniques  necessàries  per  procedir  a  la  
descàrrega  d’informació  i  con/nguts  de  la  seva  pàgina  web.  Es  prega  a  l’usuari  que  pres/  atenció  a  aquests  
missatges  d’avís,  ja  que  SSR  Iberia  no  es  responsabilitza  dels  danys  i  perjudicis  que  puguin  pa/r  els  equips  
informà/cs  de  l’usuari  perquè  aquest  hagi  fet  servir  de  manera  indeguda  o  negligent  la  pàgina  web.    

  
  
PROPIETAT INDUSTRIAL I PROPIETAT INTELECTUAL
  
Els  drets  de  propietat  intel·∙lectual  i  industrial  sobre  els  con/nguts  de  la  pàgina  web    corresponen  en  exclusiva  
a  SSR  Iberia,  excepte  que  s’especiﬁqui  el  contrari.  L’usuari  podrà  crear  una  còpia  privada  dels  con/nguts  única  
i  exclusivament  pel  seu  ús  personal.  
  
Tot  ús  o  explotació  diferents  de  l’anterior  precisaran  d’una  autorització  prèvia  i  per  escrit  de  SSR  Iberia.  
En  concret,  es  prohibeix  a  l’usuari  reproduir,  distribuir,  comunicar  públicament  (inclòs  el  dret  de  posada  a  
disposició),  transformar,  col·∙leccionar  i,  de  qualsevol  altre  manera,  explotar  els  con/nguts  que  apareguin  a  la  
pàgina  web    sense  l’autorització  prèvia  i  per  escrit  de  SSR  Iberia.  

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
  
L’accés  a  la  pàgina  web  o  al  seu  ús  no  implica  una  recollida  de  dades  personals  de  l’usuari  per  part  de  SSR  
Iberia.  No  obstant,  es  comunica  que,  en  el  cas  que  SSR  Iberia  sol·∙lici/  dades  personals,  s’informarà  
degudament  a  l’usuari  conforme  a  l’establert  en  la  Llei  Orgànica  15/1999,  del  13  de  desembre,  de  Protecció  
de  Dades  de  Caràcter  Personal.  
  
Així  mateix,  s’informa  de  que  a  l’accedir  a  la  pàgina  web  o  u/litzar-‐la,  SSR  Iberia  està  en  disposició  de  poder  
obtenir  les  següents  dades  personals  de  l’usuari:  el  seu  /pus  de  navegador  d’internet  i  sistema  opera/u,  la  
direcció  IP  des  de  la  que  es  connecta  l’usuari  i  la  data  i  hora  de  connexió.  Com  alguna  d’aquestes  dades  el  
poden  arribar  a  iden/ﬁcar,  se  li  informa  de  que  seran  tractats  per  SSR  Iberia  amb  la  ﬁnalitat  única  i  exclusiva  
de  perfeccionar  la  seva  connexió  a  la  pàgina  web.  Respecte  al  tractament  de  dades  personals,  es  prega  
consultar  la  nostra  polí/ca  de  privacitat.    

  
ENLLAÇOS
Tot  enllaç,  hipertextual,  profund,  framing,  o  qualsevol  altre  /pus  de  connexió  virtual  a  través  de  xarxes  de  
telecomunicació  des  de  qualsevol  lloc  web  o  direcció  URL  (“Enllaços”)  a  la  pàgina  web,  haurà  de  ser  autoritzat  
prèviament  i  per  escrit  per  SSR  Iberia,  havent  d’establir-‐se  l’enllaç  en  tot  cas  a  la  seva  pàgina  inicial.  
  
SSR  Iberia  desitja  aclarir  que  els  Enllaços  a  pàgines  web  de  tercers  que  con/ngui  la  pàgina  web  tenen  
únicament  una  ﬁnalitat  orienta/va,  essent  el  seu  objec/u  el  posar  a  disposició  de  l’usuari  altres  fonts  
d’informació    que  poguessin  ser  del  seu  interès.  
  
SSR  Iberia  revisa  el  con/ngut  que  s’ofereix  en  els  Enllaços  amb  regularitat.  No  obstant,  és  impossible  conèixer  
exactament  i  en  tot  moment  quin  és  el  con/ngut  concret  de  tot  enllaç.  És  per  això  que  es  prega  que,  en  el  cas  
que  qualsevol  usuari  o  tercer  observi  que  tals  Enllaços  poden  ser  contraris  a  les  lleis,  la  moral  o  l’ordre  públic,  
o  que  siguin  suscep/bles  d’incitar  a  la  violència  o  a  la  discriminació  per  raons  sexuals,  ideològiques,  religioses  
o  racials,  ho  posi  en  coneixement  nostre  a  través  de  la  direcció  de  correu:    direccion@ssriberia.es.  
  
Al  marge  del  que  es  disposa  legalment,  SSR  Iberia  declina  qualsevol  responsabilitat  en  relació  amb  els  
con/nguts  dels  enllaços  o  amb  els  danys  o  errors  que,  per  qualsevol  virus  a  l’accedir  als  anomenats  enllaços  o  
a  l’u/litzar-‐los,  puguin  pa/r  els  sistemes  informà/cs  (hardware  i  sonware)  de  l’usuari.    
  

LEGISLACIÓ Y JURISDICCIÓ APLICABLE
  
Les  presents  Condicions  d’  Accés  queden  subjectes  a  l’ordenament  jurídic  espanyol.  
Per  la  resolució  de  qualsevol  conﬂicte  que  pogués  derivar-‐se  de  l’accés  a  la  pàgina  web,  l’usuari  i  SSR  Iberia  
acorden  sotmetre’s  expressament  als  jutjats  i  tribunals  de  la  ciutat  de  Madrid,  amb  renúncia  a  qualsevol  altre  
fur  general  o  especial  que  els  hi  pogués  correspondre.    

  

