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1. RECOMANACIONS
1.1

A la pàgina principal del portal web :
Aquest lloc pot utilitzar algunes “cookies” per a millorar la seva l'experiència de navegació. Per favor,
abans de continuar amb la seva navegació per el nostre lloc web, li recomanem que llegeixi la
POLÍTICA DE COOKIES.
[ Acceptar ] La Política de Cookies

Posar a la part inferior l’enllaç: Nota Legal
Aquest enllaç ha d’obrir-se en una finestra del navegador amb el contingut de l'arxiu següent:
01 Nota Legal CAT -CAMBRA DE COMERÇ DE REUS Ver. 2
02 Informació addicional RGPDUE CAT -CAMBRA DE COMERÇ DE REUS Ver. 2

NOTA: És aconsellable obrir els enllaços en una finestra nova del navegador, així evitem que si
l’usuari tanca la pestanya, només es tanqui l’enllaç i no la web.
NOTA: Esborrar el text o bé funcionalitat on apareix aquest símbol.

_______________________________________________________________________
mallafrè consultors – TEXTOS LEGALS WEB-

Pàgina 2 de 12

078 (Mallafrè Consultors) - Instruccions textos legals Web- CAT per a CAMBRA DE COMERÇ DE REUS

2. NOTES IMPORTANTS
NOTA IMPORTANT del DEURE D’INFORMAR
ENLLAÇ : Informació addicional RGPDUE

Per donar compliment a la exigència d’informar (DEURE D’INFORMAR), que introdueix el RGPDUE
i la concisió i comprensió en presentar-la, es facilitarà la informació per capes o nivells.
L’enfoc de la informació multinivell, consisteix en presentar una informació bàsica, en primer nivell,
de forma resumida, en el mateix moment i en el mateix mitjà en que es recullen les dades i remitent
una informació addicional, en un segon nivell, on es presentarà detalladament la resta
d’informació, en un mitjà més adequat per la seva presentació i comprensió.

Per aquest motiu, haurem de posar un enllaç a la pàgina principal, amb la informació addicional que
obliga el RGPDUE. Aquesta informació addicional serà vàlida tant pels formularis en paper com per
els formularis on-line.

NOTA IMPORTANT per al Responsable de Tractament
ATENCIÓ dels DRETS dels interessats (TITULARS DE LES DADES)
Referent a l'exercici dels Drets ARCOPL, possiblement en els textos legals es faci referència a una
adreça E-mail tipus [pd@nom_del_domini] per atendre qüestions relacionades amb la Protecció
de Dades; aquesta adreça ha de ser una adreça vàlida, aconsellem crear un àlies i que rebin còpia
de l'E-mail les persones responsables de la Protecció de Dades de la seva empresa, ja que en
qüestions de Drets ARCOPL existeixen terminis per contestar, i així evitar l'inici d'un expedient
sancionador en cas de no atendre els drets dels interessats.
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NOTA IMPORTANT per al dissenyador / programador WEB
PROGRAMACIÓ COOKIE (ver_legal)
Per a complir amb el RGPDUE / LSSI, és necessari dur a terme el control de la versió dels textos
legals que acceptem mitjançant una cookie, per tant, s’ha de programar una cookie, que haurà
d’incloure la data, hora, i versió dels textos legals, (Exemple Versió 09-2017); proposem la cookie
amb el nom [ver_legal]
Cada vegada que hi hagin canvis als textos legals, haurà de tornar a sortir al principi de la Web una
finestra emergent, amb la política de cookies que l’usuari haurà d’acceptar, per tant ens heu de
subministrar la informació d’aquesta cookie.
Com ha de funcionar aquesta cookie?
La finestra emergent de les cookies ha de sortir mentre l'usuari no accepti la política de cookies.
Una vegada acceptada, haurà de tornar a sortir quan:
1- Quan l'usuari esborri les cookies del seu dispositiu.
2- Si hi ha un canvi de versió dels textos legals.
(En aquest cas caldrà canviar el valor de la cookie ver_legal).
Per tant, el sistema ha de verificar si existeix la cookie:
1-Si no existeix la cookie (haurà de demanar el consentiment).
2-Si existeix la cookie (haurà de revisar el valor de la cookie, i si el valor és diferent, demanar el consentiment).
Per exemple:
Versió antiga 08/2017
Versió actual 09/2017
Amb la qual cosa, el sistema verifica si existeix la cookie, i si existeix la cookie, revisa el valor, si el valor és
diferent al valor actual, cal tornar a demanar el consentiment i després gravar el valor de la nova cookie en el
dispositiu.
Identificació de les cookies de tercers.
És necessari que l’empresa/dissenyador web, identifiqui les cookies pròpies i de tercers de la web.
Us facilitem les cookies de google analytics com exemple.
És responsabilitat l’empresa, notificar-nos els canvis en els formularis web, que puguin afectar al redactat
dels textos legals; per verificar que les dades siguin pertinents i no excessives, d'acord amb la finalitat en què
es recullen i redactar les clàusules corresponents.
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NOTA IMPORTANT per al dissenyador / programador WEB
TEXTOS LEGALS
Els textos legals poden subministrar-se en format PDF i en format WORD (per transformar a codi
HTML). El dissenyador web ha de triar la forma d'implementar els textos.
Entenem que per estètica i disseny, normalment el dissenyador triarà implementar els textos en
HTML.
L'únic text que serà necessari en format PDF, és el que s'utilitza per a la signatura dels E-mails, en
aquest cas, haurà de subministrar al Responsable de Fitxer l’enllaç per a poder-ho posar a la
signatura dels E-mails.
En el cas d'implementar els textos legals en format HTML, no oblidar de posar la versió dels textos al
principi.
Exemple: Crear un petit menú per poder accedir a l'opció de la Nota Legal directament.

Nota Legal
Textos Legals Versió 2 09-2017

1.1 Avís legal (LSSI)
1.2 Política de Privacitat (RGPDUE)
1.3 Política de Cookies
…….. /

1.1 Avís legal (LSSI)
De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de “Servicios de la Sociedad de la
Información y Comercio Electrónico (LSSI)”, posem al seu coneixement la següent informació: [….]

1.2 Política de Privacitat (RGPDUE)
De conformitat amb allò que estableix 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 [….]

1.3 Política de Cookies
Una "Cookie" és un petit arxiu que s'emmagatzema a l'ordinador de l'usuari i ens permet reconèixer-li. El
conjunt de "cookies" [….]

Exemple: Implementació de la Clàusula de consentiment…

Clàusula de consentiment formulari –ContacteTextos Legals Versió 2 9-2017
Li informem que les dades personals recaptades mitjançant aquest formulari, així com la seva adreça de
correu electrònic, seran incorporades al fitxer : [….]
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3. INFORMACIÓ BÀSICA FORMULARIS
3.1

Formularis on ha d'aplicar-se la corresponent clàusula amb la informació bàsica
abans de l'enviament del formulari (Entre altres formularis que puguin existir a
la Web)

Formulari 1
POSA’T EN CONTCATE AMB NOSALTRES
https://cambrareus.org/

És necessari posar a la part inferior del formulari un enllaç, abans del botó Submit :
He llegit i accepto la clàusula d’Informació sobre Protecció de Dades
Autoritzo al tractament de les meves dades per poder rebre informació per mitjans electrònics

en una casella NO pre-marcada, i que per a enviar el formulari s’hagi de marcar, i per tant, acceptar
la Clàusula.
03 Informació bàsica PD Formulari 1 – POSA’T EN CONTACTE AMB NOSALTRES CAT -CAMBRA DE
COMERÇ DE REUS Ver. 2

NOTA : És aconsellable obrir la clàusula en una finestra nova del navegador, així evitarem que si
l’usuari tanca la pestanya, només es tanqui la clàusula i no la web.

NOTA: Esborrar el text o bé funcionalitat on apareix aquest símbol.
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3.2

Formularis on ha d'aplicar-se la corresponent clàusula amb la informació bàsica
abans de l'enviament del formulari (Entre altres formularis que puguin existir a
la Web)

Formulari 2
INSCRIPCIÓ TALLERS
http://cambrareus.org/firaocupacio/

És necessari posar a la part inferior del formulari un enllaç, abans del botó Enviar :
He llegit i accepto la clàusula d’Informació sobre Protecció de Dades
Autoritzo al tractament de les meves dades per poder rebre informació per mitjans electrònics

en una casella NO pre-marcada, i que per a enviar el formulari s’hagi de marcar, i per tant, acceptar
la Clàusula.
03 Informació bàsica PD Formulari 2 – INSCRIPCIÓ TALLERS CAT -CAMBRA DE COMERÇ DE REUS
Ver. 2

NOTA : És aconsellable obrir la clàusula en una finestra nova del navegador, així evitarem que si
l’usuari tanca la pestanya, només es tanqui la clàusula i no la web.

NOTA: Esborrar el text o bé funcionalitat on apareix aquest símbol.
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4. NEWSLETTER (Formulari i peu del newsletter)
4.1

Formularis on ha d'aplicar-se la corresponent clàusula abans de l'enviament
del formulari (Entre altres formularis que puguin existir a la Web)

Formulari 1
ALTA NEWSLETTER

És necessari posar a la part inferior del formulari un enllaç, abans del botó Enviar :
He llegit i accepto la clàusula d’Informació sobre Protecció de Dades
en una casella NO pre-marcada, i que per a enviar el formulari s’hagi de marcar, i per tant, acceptar
la Clàusula.:
04 Informació bàsica PD Formulari 1 - ALTA NEWSLETTER CAT -CAMBRA DE COMERÇ DE REUS Ver.
2

NOTA : És aconsellable obrir la clàusula en una finestra nova del navegador, així evitarem que si
l’usuari tanca la pestanya, només es tanqui la clàusula i no la web.

NOTA: Esborrar el text o bé funcionalitat on apareix aquest símbol.
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4.2

Particularitats a tenir en compte en l’enviament d’un Newsletter

NEWSLETTER

Exemple d’un peu de la plantilla del Newsletter.

Al peu del Newsletter hauran d'aparèixer els següents enllaços, amb la finalitat de complir amb el
Deure d’informar i el dret d’oposició (article 21 LSSI)

1-

Donar-se de baixa del Newsletter:
Ha de permetre a l'usuari donar-se de baixa de la subscripció a la llista d'enviament del
newsletter.
En donar-se de baixa, l'usuari haurà de rebre un e-mail de confirmació de baixa.

2-

Actualitzar les dades / preferències:
Ha de permetre modificar les dades de l'usuari.

3-

Avís legal Newsletter:
Ha d'obrir-se en una nova finestra del navegador el text amb el contingut de l'arxiu següent:
04 Informació bàsica PD -AVÍS LEGAL NEWSLETTER CAT -CAMBRA DE COMERÇ DE REUS

Ver. 2

4-

El segell de web adequada
Ha d'obrir-se en una nova finestra del navegador el certificat de web adequada que us
adjuntem tot seguit, per exemple :
Certificat_web_adequada_RGPDUE_CAT_valid_fins_11-05-2019.pdf
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4.3

Particularitats a tenir en compte en l’enviament d’un Newsletter per la
Legitimació de les dades.

TEXT LBBDD

D’acord amb l’aplicació del Reglament general de protecció de dades de la Unió
Europea (RGPD), que entrarà en vigor a partir del proper 25 de maig del 2018, i amb la
finalitat principal de revisar els consentiments obtignuts fins ara per al tractament de les
teves dades personals, et demanem que accedeixis al breu formulari de sota, per
confirmar o be modificar les teves dades.
DONAR CONSENTIMENT

Al peu del Newsletter hauran d'aparèixer els següents enllaços, amb la finalitat de complir amb el
Deure d’informar i el dret d’oposició (article 21 LSSI)

1-

Formulari donar consentiment / actualització de les dades:
Ha de permetre modificar les dades de l'usuari i obtenir el consentiment mitjançant un
formulari.
NOM

COGNOMS
ENTITAT / CÁRREC
ADREÇA ELECTRÒNICA
TELÈFON
Confirmo la veracitat de les meves dades
Dono el meu consentiment explícit per tal de rebre informació
sobre productes i serveis que puguin ser del meu interès, per
mitjans electrònics.

2-

Donar-se de baixa del Newsletter:
Ha de permetre a l'usuari donar-se de baixa de la subscripció a la llista d'enviament del
newsletter.
En donar-se de baixa, l'usuari haurà de rebre un e-mail de confirmació de baixa.
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5 AVÍS LEGAL Correu Electrònic -PDF5.1

Implementació de : ***Avís Legal a la signatura dels Correus Electrònics

Amb la finalitat d'evitar lo molest que suposa la lectura dels E-mails en dispositius
(Smartphone, Iphone, Android, tablets, etc...) a causa de la longitud dels textos legals en la
signatura dels E-mails, es proporciona un fitxer en format PDF, amb l'Avís Legal normalment
en 3 idiomes (castellà, català i anglès).
Es proposa pujar el fitxer en format PDF, a la web corresponent i en la signatura posar el
següent text:

Avís Legal –Aviso legal –Legal disclaimer
(Aquest text ha d’esser un enllaç al fitxer pdf)
05 Correu Electrònic -AVÍS LEGAL CAT -CAMBRA DE COMERÇ DE REUS Ver. 2

NOTA: Aquesta forma de posar l'Avís Legal, és totalment conforme al RGPDUE.

EXEMPLE de la inclusió de l’Avís Legal en la signatura d’un E-mail:
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5. LOGOTIPS PER APLICAR A LA WEB
Quan ens indiqui que s'han executat els canvis, i nosaltres donem el vist i plau, li enviarem
un certificat en format PDF, que podrà linkar en el segell que li proporcionem a continuació.

WEB ADEQUADA

Aquest segell, es podrà substituir per el de WEB Auditada, una vegada s’hagi passat
l’auditoria i us enviem el certificat en format PDF corresponent.

WEB AUDITADA
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