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Aviso legal
Cidade de Cáceres
Plaza Mayor, n º 1
10003 Telefone Cáceres: (34) 927 255 800 Fax: (34) 927 217 059
1 .- A cidade de Cáceres informa aos usuários do portal que as várias agências da Cidade de
Cáceres conformidade com a legislação em vigor sobre protecção de dados pessoais, da
privacidade dos usuários e à confidencialidade e segurança dos dados pessoais,
adoptandoEste medidas técnicas e organizacionais necessárias para evitar a perda, mau
uso, alteração, acesso não autorizado e roubo de dados pessoais, dado o estado da
tecnologia, a natureza dos dados e os riscos a que estão expostos.
2 .- Especificamente, a cidade de Cáceres, onde os dados pessoais são coletados através do
portal, deve informar o usuário clara e inequivocamente, o seguinte:
Existência de um arquivo ou tratamento de dados pessoais, a finalidade da recolha e
destinatários da informação.
Registro do arquivo no Registo da Agência de Proteção de Dados.
Carácter obrigatório ou facultativo da resposta às questões que podem ser feitas, e as
conseqüências da obtenção de dados ou a recusa de fornecimento.
A possibilidade de exercer os direitos de acesso, rectificação, cancelamento e oposição.
Identidade e endereço do controlador dos dados. O usuário é o único responsável pelo
preenchimento dos formulários com falsos, imprecisos, incompletos ou desatualizados.
Qualquer transferência a terceiros dos dados pessoais dos usuários deste site será
devidamente comunicada aos afetados, especificando a identidade dos cessionários ea
finalidade para a qual irá tratar os dados que são transferidos.
3.- O uso de "cookies". O processo de navegação de um usuário no site é como qualquer
outro site deixa um "rastro" o endereço IP para a sessão tenha sido atribuído pelo provedor
de acesso. O registro do endereço IP é usado apenas para fins internos, tais como
estatísticas de acesso para este site. O endereço IP para um único usuário é diferente de
uma conexão à Internet para outro, não é possível deduzir nenhum "hábito" de navegação
através das páginas do site por um usuário particular.
O site pode utilizar cookies quando um usuário navega seus sites e páginas web. Os cookies
podem ser usados ??em sites e páginas web estão associados unicamente com o navegador
de um computador específico (um usuário anônimo), e não se fornecer qualquer informação

pessoal do usuário. Os cookies são apenas para fins internos, tais como estatísticas de
acesso para este site. Os cookies não podem ler arquivos cookie criados por outros
provedores ou websites. Os usuários têm a possibilidade de configurar seu navegador para
notificá-da recepção de cookies e impedir que os cookies sejam instalados em seu disco
rígido. Por favor, leia as instruções e manuais do seu navegador para mais informações. Para
usar o Portal, não é necessário que o usuário habilitar os cookies. Desde que você tenha não
ativada a opção que impeça a instalação de cookies no seu disco rígido, você pode explorar,
seguindo as instruções e assistência de seu sistema operacional. Você deve consultar a
pasta apropriada para descobrir mais detalhes sobre cada servidor a partir do qual os cookies
são enviados.
4.- A cidade de Cáceres informa aos usuários do portal que os seus dados pessoais só pode
ser obtido para o tratamento seria adequado, pertinente e não excessiva em relação ao
alcance e específicas, explícitas e legítimas para a qual foram obtidos. Será cancelado
quando não for mais necessário ou pertinente para o efeito, ou quando solicitado pelo titular
no exercício do seu direito de cancelamento.
5.- Todos os conteúdos fornecidos neste site foram preparadas usando informações de
fontes internas da cidade de Cáceres, e fontes externas, razão pela qual o Conselho não se
responsabiliza por qualquer falha na atualização ou não do informações relativas a estas
fontes externas, respondendo apenas aos conteúdos diretamente de suas fontes internas e
devidamente identificado com o seu autor. Portanto, antes de tomar qualquer decisão ou
tomar qualquer ação, o usuário é encorajado a verificar a informação recebida de outra fonte.
6.- A cidade de Cáceres não é responsável por comentários e conteúdos produzidos ou
enviados para a plataforma por qualquer usuário ou membro.
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