MPF2020

Aviso legal

Datos xerais

En cumprimento do previsto na Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Información e de Comercio Electrónico,
infórmase que o sitio web www.mpf2020.es foi creado, é mantido e é propiedade da Plataforma Tecnolóxica
Galega dos Materiais e Procesos de Fabricacion (en diante "MPF2020"), cuxa dirección á que poderán dirixirse os
usuarios é:

Centro Tecnolóxico AIMEN

C/ Relba 27-A Torneiros, 36410 O Porriño - Pontevedra
Tel.: (34) 986 344 000 Fax: (34) 986 337 302
secretariatecnica@mpf2020.es

MPF2020 é o titular da web co seguinte dominio www.mpf2020.es e mantén todos os dereitos reservados sobre el.

O acceso a esta web atópase condicionado á previa lectura e aceptación por parte de calquera visitante dos termos,
condicións, comunicacións, advertencias e demais avisos legais contidos no presente clausulado.

O acceso e posterior utilización da web por parte do usuario implicará a súa conformidade de forma expresa, plena e
sen reservas, coa totalidade do seu contido.

Se o visitante non estivese de acordo co contido das presentes Condicións Xerais de navegación indicadas, deberá
abandonar esta web, non podendo acceder nin dispor dos servizos que esta ofrece.

MPF2020 poderá modificar de modo unilateral e en calquera momento que estime oportuno a presente web, as
condicións do servizo e o seu contido, así como eliminalos, limitalos ou suspendelos de xeito temporal ou definitiva, así
como impedir o acceso aos mesmos procurando informar ao usuario de devandito cambio, a condición de que as
circunstancias así llo permitan, a través da súa publicación na páxina web.

Propiedade Intelectual e/ou Industrial

Todos os dereitos de propiedade industrial e intelectual que aparecen neste sitio web, así como dos seus contidos
(textos, logos, imaxes, sons, audios, vídeos, etc.) son propiedade exclusiva de MPF2020, ou o seu uso foi autorizado
polos seus titulares.

O exercicio exclusivo dos dereitos de explotación, reprodución, distribución, comunicación pública e transformación pertencen
a MPF2020.
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O usuario pode visualizar todos os elementos dispoñibles na web, imprimilos, copialos e gardalos no disco duro do seu
computador ou en calquera outro soporte físico a condición de que sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal
e privado, quedando, xa que logo, terminantemente prohibida a súa utilización con fins comerciais, a súa distribución, así
como a súa modificación, alteración ou descompilación.

MPF2020 non concede ningunha licenza ou autorización de uso de ningunha clase sobre os seus dereitos de propiedade
intelectual e/ou industrial ou sobre calquera outra propiedade ou dereito relacionado coa páxina ou os contidos.

Responsabilidade

MPF2020 elude calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de toda natureza que poidan derivarse do acceso
aos contidos, informacións, publicidade, opinións, conceptos e imaxes facilitados aos usuarios, que sexan contrarios á lei,
a moral, a boa fe e á orde pública, infrinxan dereitos de propiedade intelectual, industrial ou conteñan calquera vicio,
defecto, virus informático ou software similar.

No momento no que MPF2020 tivese coñecemento de que algún dos contidos, opinións e conceptos aloxados na Web
fosen contrarios á lei, a moral, a boa fe e á orde pública ou que conteñan calquera tipo de virus informático ou rutina
de software similar, procederase á súa retirada.

Información e contidos

MPF2020 non asume responsabilidade algunha pola información contida en páxinas Web de terceiros ás que se poida
acceder por enlaces, links, ou buscadores do sitio web. A presenza de enlaces, links, nas estas páxinas Web ten a
finalidade meramente informativa e en ningún caso supón suxestión, invitación ou recomendación sobre os mesmos.

O usuario non realizará a través dos servizos que pon á súa disposición MPF2020 ningunha acción que cause dano ou
alteracións dos contidos, nin obstaculizará o bo funcionamento da web, non causando problemas técnicos de ningunha
índole, non transferindo elementos susceptibles de portar virus informáticos ou de danar, interferir ou interceptar total ou
parcialmente a web, así como a non intervir ou alterar o correo electrónico doutros usuarios.

A responsabilidade do usuario sobre a veracidade dos datos introducidos, no caso de que o fixese por calquera
circunstancia, é exclusiva, polo que en caso de facilitar datos falsos ou inexactos, MPF2020 resérvase o dereito a
prohibirlle o acceso a esta web.

MPF2020 non garante a dispoñibilidade e continuidade do funcionamento do presente sitio web e dos seus servizos.

Desta forma, exclúese calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de calquera natureza que poidan derivarse
da falta de dispoñibilidade ou de continuidade do funcionamento do sitio web e dos seus servizos e a utilidade que os
usuarios puidesen atribuír ao presente sitio web.

En calquera caso, MPF2020 realizará os seus mellores esforzos de face a manter a dispoñibilidade continuada da
presente web.
http://www.mpf2020.es
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MPF2020 pon a disposición dos usuarios os sistemas de privacidade de datos persoais que impidan o acceso aos
mesmos por parte de terceiros. MPF2020 implantou todas as medidas de seguridade técnicas e organizativas
necesarias que garantan a integridade, confidencialidade e dispoñibilidade dos datos persoais facilitados polo usuario.

Neste sentido, MPF2020 exímese de toda responsabilidade polos danos e prexuízos ocasionados en caso de producirse
tal coñecemento.

A pesar de que MPF2020 implantou todas aquelas medidas adecuadas para garantir a seguridade nesta materia, non
controla nin garante a ausencia de virus nin doutros elementos nos contidos da presente páxina web que poidan
producir alteracións no sistema informático (software e hardware) do usuario ou nos documentos electrónicos e ficheiros
almacenados no seu sistema informático.

MPF2020 non ten obrigación e non controla a utilización que os usuarios fan do presente sitio web, dos servizos e dos
seus contidos. En particular, MPF2020 non garante que os usuarios utilicen o presente sitio web, os seus servizos e os
seus contidos de conformidade con estas Condicións Xerais e, no seu caso, as Condicións Particulares que resulten de
aplicación, nin que o fagan de forma diligente e prudente.

Enlaces

Os Usuarios e, en xeral, aquelas persoas que se propoñan establecer un hiperenlace entre a súa páxina web e a
páxina (en diante o hiperenlace), sen prexuízo de que MPF2020 desde este mesmo instante resérvase o dereito a
denegalos, deberán cumprir, como mínimo, as condicións seguintes:

- O hiperenlace permitirá unicamente o acceso á páxina, pero non poderá reproducila de ningún xeito
Non se realizarán manifestacións ou indicacións falsas, inexactas ou incorrectas sobre a páxina e os contidos e, en
particular, non se declarará nin dará a entender que MPF2020 autorizou o hiperenlace, que supervisou ou asumido de
calquera forma os contidos ou servizos ofrecidos ou postos a disposición da páxina web na que se establece o
hiperenlace.

O hiperenlace non conterá ningunha marca, nome comercial, rótulo de establecemento, denominación, logotipo, slogan
ou outros signos distintivos que non sexan os de MPF2020.

A páxina web na que se estableza o hiperenlace non conterá informacións ou contidos ilícitos, contrarios á moral, aos
bos costumes xeralmente aceptadas e/ou á orde pública, así como tampouco conterá contidos contrarios á natureza
e fins propios de MPF2020 ou a calquera dereitos de terceiros. O establecemento do hiperenlace non implica en ningún
caso a existencia de relacións entre MPF2020 e o propietario da web na que se estableza, nin a aceptación e aprobación
por parte de Vindeira dos seus contidos ou servizos.
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Protección de datos

En cumprimento da LOPD 15/1999 e da LSSI-CE 34/2002 infórmase que os datos de carácter persoal que o usuario
poida facilitar a través dos formularios contidos nesta web, incluído o seu correo electrónico, e que resultan necesarios
para a formalización, xestión administrativa así como a execución e desenvolvemento de toda aquela actividade MPF2020,
incorporaranse a un ficheiro automatizado cuxa titularidade e responsabilidade posúe MPF2020. No momento no que o
interesado remite os seus datos de carácter persoal e de correo electrónico a MPF2020, autoriza expresamente a
utilización de devanditos datos aos efectos das comunicacións informándolles das súas actividades/noticias, eventos,
programas así como outras ofertas de servizos e produtos relacionados coa actividade desenvolvida pola plataforma.

En calquera caso, o cesionario pode exercer, con respecto aos seus datos, os dereitos de oposición, acceso, rectificación
e cancelación no ámbito recoñecido pola Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro. Para exercer os dereitos
mencionados e para calquera aclaración, pode dirixirse por escrito a:

Secretaría Técnica de MPF2020
Teléfono: 986 344 000
Centro Tecnológico AIMEN
C/ Relba 27-A Torneiros
36410 O Porriño - Pontevedra

ou enviar un correo electrónico a secretariatecnica@mpf2020.es

Acerca da súa dirección IP, uso de cookies e rexistro da actividade web

Esta páxina web utiliza Google Analytics, un servizo de análise de estatísticas web proporcionado por Google, Inc.,
unha compañía de Delaware con sede principal en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043,
Estados Unidos ("Google"). Google Analytics utiliza "cookies", que son arquivos de texto situados no seu computador,
para axudar ao sitio web a analizar o uso que fan visitantes á nosa páxina. A información que xera a cookie acerca do
seu uso do website (incluíndo a súa dirección IP) será directamente transmitida e arquivada por Google nos servidores
de Estados Unidos. Google usará esta información e presentaránola co propósito de facer un seguimento do uso que se
fai da nosa páxina web recompilando informes da actividade do site.

Google poderá transmitir devandita información a terceiros cando así llo requira a lexislación, ou cando devanditos
terceiros procesen a información por conta de Google. A política de privacidade de Google pode ser consultada en
http://www.google.com/intl/es/privacypolicy.html.

Xurisdición

Estas Condicións Xerais de uso e navegación así como calquera relación entre o usuario e MPF2020 rexeranse pola
lexislación española.
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Para calquera litixio derivado da existencia ou contido das presentes Condicións Xerais ou das relacións entre o usuario e
MPF2020, ambas as partes, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles, sométense á
xurisdición e competencia exclusiva dos Xulgados e Tribunais de Vigo.
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