Avís legal
Titularitat del web
VINSEUM Museu de les Cultures del Vi de Catalunya, amb seu a la Plaça Jaume I nº
1 08720 de Vilafranca del Penedès, i NIF G62183702, és el titular del web vinseum.cat i
el posa a disposició dels usuaris a fi de difondre noticies dels serveis i activitats que
ofereix i fer accessible el contingut sobre els fons del què és titular així mateix, la
generació de nous coneixements.
Ús del web
La responsabilitat de l’ús del web recau en l’usuari.
El museu vol fomentar la participació dels usuaris amb aportacions d’opinions i
materials a fi d’estimular la visió crítica, estendre el coneixement i fer-ne partícips als
altres usuaris. Tanmateix, en aquells apartats on es publiquin opinions o materials
aportats voluntàriament pels usuaris, el museu es reserva el dret de retirar tots
aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat humana. En
qualsevol cas, el museu no serà responsable de les opinions aportades pels usuaris a
través del llibres de visites i altres espais de participació que es posin a disposició.
Tractament de les dades
VINSEUM Museu de les Cultures del Vi de Catalunya, d’acord amb el Reglament (UE)
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la
lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), li informa que les dades personals
recollides en el present formulari seran objecte de tractament per part del VINSEUM
amb la finalitat de gestionar les reserves d’entrada de persones físiques, escoles,
grups, agencies i intermediaris, assistents a jornades, cursos, activitats i tallers del
VINSEUM. La base legal pel tractament de les seves dades és el consentiment de
l’interessat, mesures contractuals, l’obligació legal del responsable, l’interès públic
i/o exercici de poders públics. Es podran exercir els drets d’accés, supressió,
rectificació, oposició, portabilitat o limitació mitjançant correu electrònic a l’adreça
vinseum@vinseum.cat o per escrit presentat a Plaça Jaume I, 1, 08720 Vilafranca del
Penedès. Els interessats tenen el dret de presentar una reclamació davant l’Autoritat
Catalana de Protecció de Dades. Les dades personals proporcionades es conservaran
pel període legal o contractualment previst o mentre es mantingui el consentiment
de l’interessat. No es farà cessió de les dades recollides, excepte obligació legal.
Dades de contacte
VINSEUM Museu de les Cultures del Vi de Catalunya
Plaça Jaume I nº 1
08720 – Vilafranca del Penedès
Telèfon 93 890 05 82
vinseum@vinseum.cat

