CONDICIONS LEGALS, CODIS DE CONDUCTA I POLÍTICA DE PRIVACITAT

1.

L’Ajuntament de Silla, amb CIF P-4623200-E i adreça a la plaça del Poble núm. 1 (Silla 46460), és titular de
la plataforma d’economia col·laborativa «El Gallet» mitjançant la qual facilita a la ciutadania un mercat obert
per a l’intercanvií de béns o serveis oferits per particulars sense ànim de lucre.

2.

Per a la utilització de la plataforma, es requereix que les persones usuàries accepten expressament totes i
cadascuna de les condicions legals, codis de conducta i la política de privacitat.
Si no s’accepten, no es podran utilitzar les funcionalitats que ofereix la web de “el gallet.es”.

3.

Condicions:
─

No s’entendrà, de cap manera, que les persones usuàries estan vinculades a la plataforma per una
relació de caràcter laboral.

─

La col·laboració entre les persones usuàries que intercanvien entre si ofertes i demandes d’ajuda en
tasques o objectes serà altruista.
Els gallets es consideren un crèdit que s’atorga a la persona que ofereix un bé o servei com a intercanvi
o compensació d’altres béns o serveis que podran ser rebuts en el futur.
La xarxa d’intercanvi comunitari de l’Ajuntament de Silla no es farà responsable, ni directament ni
subsidiàriament de:
a) La qualitat de l’intercanvi dels serveis o béns que es realitzen entre les persones usuàries.
b) Els danys que pogueren patir els equips dels usuaris per la utilització del portal.
c) Els vicis i defectes de tota classe de continguts transmesos, difosos, emmagatzemats o posats a
disposició per les persones usuàries.
d) La desactualització de les dades facilitades per les persones usuàries, així com per la facilitació de
dades errònies o no veraces facilitades mitjançant el portal.
e) La realització de qualsevol actuació il·lícita, lesiva de drets, nociva i/o perjudicial pels usuaris.
f) De la introducció, emmagatzematge o difusió mitjançant la plataforma de programes d'ordinador,
dades, virus, codi, equip de maquinària o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o
dispositiu electrònic o físic que altere o impedisca el normal funcionament dels serveis que presta la
web www.elgallet.es.
g) A més a més, i de forma diferenciada a l’acceptació de les condicions d’ús d’El Gallet, les persones
que es registren en la xarxa d’intercanvi comunitari podran acceptar ser incloses en el Registre de
Participació de l’Ajuntament de Silla.
h) Per a qualsevol tipus de controvèrsia derivada de la utilització dels serveis o béns oferits en la
plataforma, les parts, amb l'acceptació d'aquestes condicions se sotmetran als tribunals i jutjats
competents de València, llevat que una llei establisca un fur diferent, en atenció a la naturalesa de
la relació.

─
─

4.

S’hauran d’acceptar els codis de conducta següents:
a) La salvaguarda de l'ordre públic, la investigació penal, la seguretat pública i la defensa nacional.
b) La protecció de la salut pública o de les persones físiques o jurídiques que tinguen la condició de
consumidores o usuàries.
c) El respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació per motius de raça, sexe,
religió, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social que
atempte contra la moral, ordre públic, drets fonamentals, llibertats publiques, l’honor, la intimitat o la
imatge de tercers o qualsevol altre dret protegit per la normativa vigent.
d) La protecció de la joventut i de la infància.
e) La salvaguarda dels drets de propietat intel·lectual.
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f)

Es respectaran, en tot cas, les garanties, les normes i els procediments previstos en l'ordenament
jurídic per a protegir els drets a la intimitat personal i familiar, a la protecció de les dades personals,
a la llibertat d'expressió o a la llibertat d'informació, quan aquests pogueren resultar afectats.

5.

Regim sancionador. Les accions o omissions que infringisquen el reglament que regula el funcionament de
la xarxa d’intercanvi comunitari «El Gallet» generaran responsabilitat de naturalesa administrativa, sense
perjudici de l’exigible en via penal o civil.

6.

Política de privacitat. Informació sobre protecció de les dades de caràcter personal i drets digitals.
a)

De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell
de 27 d’abril de 2016, (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestos, se li informa que totes les dades de
caràcter personal facilitades per vostè en paper o seu electrònica, estaran emmagatzemades en un
servidor propietat i administrat per l’Ajuntament de Silla.

b)

El responsable del tractament de dades és l’Ajuntament de Silla. Adreça de contacte: plaça del Poble,
núm. 1 (46460 Silla) o en la seu electrònica.

c)

Delegat/da de protecció de dades. Adreça de contacte: plaça de Poble, núm. 1 (46460 Silla), o en la seu
electrònica.

d)

Les dades que haurà de facilitar obligatòriament a l’Ajuntament de Silla són les següents:
̶̶

Nom i cognoms

̶̶

Telèfon

̶̶

Correu electrònic

̶̶

DNI o NIE

̶̶

Declaració de ser major de 14 anys

Seran optatives les dades següents: any de naixement, localitat, Facebook, Twitter i Instagram.
e)

Finalitat dels tractament de dades: Creació d’una comunitat d’intercanvi de béns i serveis formada per
les persones de Silla i de municipis del voltant que voluntàriament vulguen participar-hi mitjançant una
plataforma col·laborativa.

f)

Legitimació del tractament: article 6.1 a) RGPD

g)

La persona interessada:
̶̶

Haurà de prestar el consentiment exprés per al tractament de les seues dades de caràcter
personal en la plataforma electrònica.

̶̶

Consentiment dels menors: El RGPD determina que els estats membres poden establir per llei el
consentiment dels menors sempre que la seua edat no siga inferior a 13 anys ni superior a 16. En
la legislació espanyola està fixada en 14 anys.
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̶̶

Tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. La retirada del seu consentiment no
afectarà a la licitud dels tractaments que s’hagen realitzat prèviament i basats en el consentiment
previ a la seua retirada.

̶̶

Té el dret a sol·licitar a la persona responsable del tractament l’accés a les dades personals, la
rectificació o supressió, la limitació del tractament, l’oposició, així com el dret a la portabilitat de les
dades mitjançant comunicació escrita dirigida a plaça del Poble, núm. 1 (46460 Silla) o en la seu
electrònica.

̶̶

La persona interessada té el dret a presentar una reclamació davant l’Agència Estatal de Protecció
de Dades.

h)

Cessió de les dades: No està prevista la cessió de les dades ni nacionals ni internacionals

i)

Mesures tècniques i organitzatives de seguretat: Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula
l’Esquema Nacional de Seguretat i Normativa Interna de Seguretat en l’àmbit de l’Administració
Electrònica.

j)

El termini durant el qual es conservaran les dades personals serà el que temps necessari per a complir
amb les finalitats de la xarxa d’intercanvi comunitari.

k)

Si la persona responsable del tractament projecta el tractament ulterior de les dades de caràcter
personal per a una finalitat que no siga per a la qual es varen recollir, proporcionarà a la persona
interessada, amb anterioritat al tractament ulterior, informació sobre aquesta finalitat i qualsevol
informació addicional pertinent.
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