
AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

LA SIESTA SALOU Resort & Camping 
Nord 37 - 43840 SALOU (Tarragona) Espanya. Tel.: +34 977 380 852

www.lasiestasalou.com
info@lasiestasalou.com

Aquesta pàgina web és propietat 
de Càmping La Siesta SL, i té 
caràcter merament informatiu 
sobre els serveis de què disposa 
el nostre Càmping. El fet d’accedir 
a aquesta pàgina implica el 
coneixement i acceptació dels 
següents termes i condicions d’ús.

1. PROPIETAT DE LA WEB

1.1. En el compliment amb el 
deure d’informació recollit en 
l’article 10 de la Llei 34/2002, de 
11 de juliol, de Serveis de la 
Societat de la Informació i del 
Comerç Electrònic a continuació 
es faciliten les següents dades. El 
domini 
www.camping-lasiesta.com, està 
registrat a favor de Camping La 
Siesta, SL amb NIF B08231581 i 
domicili social al C / Nord 
37-43.840-Salou. Telèfon de
contacte +34 977380 852 i
adreça de correu electrònic 
info@lasiestasalou.com. Les 
dades Registrals del domini 
www.camping-lasiesta.com són 
Registre Mercantil de Barcelona, 
Tom 1664, Foli 145, Fulla n º 
14.669.

2. CONDICIONS D’ÚS DE LA 
WEB

2.1. www.camping-lasiesta.com 
proporciona l’accés a multitud 
d’informacions, serveis, 
programes o dades (d’ara 
endavant, “els continguts”) en 
Internet pertanyents a Camping 
La Siesta SL. L’usuari assumeix la 
responsabilitat de l’ús del portal. 
Aquesta responsabilitat s’estén al 
registre que fos necessari per 
accedir a determinats serveis o 
continguts.

2.2. L’usuari serà responsable de 
proporcionar informació veraç i 
lícita.

3. PROTECCIÓ DE DADES DE 
CARÀCTER PERSONAL

3.1. En compliment de l’establert al 
Reglament (UE) 2016/679 del 
Parlament Europeu i del Consell i 
la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, li informem que les 
dades personals facilitades seran 
tractades sota la responsabilitat 
de CAMPING LA SIESTA, SL, amb 
CIF B08231581, situada al carrer 
del Nord, 37 43840 SALOU 
(Tarragona), telèfon 977.380.852, 
podent contactar amb el nostre 

Delegat de Protecció de Dades a 
la direcció lopd@camping-
lasiesta.com, amb la finalitat de 
poder atendre la relació 
contractual d’hostalatge i 
gestionar el pagament del dipòsit 
- fiança efectuada per Vostè en 
relació a la seva estada al nostre 
establiment. Les seves dades 
seran conservades mentre es 
mantingui la present relació i el 
temps necessari per a donar 
compliment a les obligacions 
legals i contractuals segons la 
normativa vigent. La base legal 
pel tractament de les seves dades 
es fonamentarà en el 
consentiment facilitat amb la 
signatura d’aquest document i en 
la relació contractual existent i no 
seran comunicades a tercers, 
menys en aquells casos previstos 
per la legislació vigent. Pot 
exercir els drets d’accés, 
rectificació, supressió, limitació, 
portabilitat i oposició de forma 
escrita al domicili social abans 
esmentat o via e-mail a 
lopd@camping-lasiesta.com, 
adjuntant fotocòpia de document 
oficial que l’identifiqui. Pot obtenir 
més informació sobre els seus 
drets a la pàgina web de 
l’Agència Espanyola de Protecció 
de Dades, així com presentar una 
reclamació a aquest organisme de 
considerar-ho oportú.

4. CONTINGUT DEL WEB

4.1. L’usuari es compromet a fer 
un ús adequat dels continguts i 
serveis que Càmping La Siesta SL 
ofereix a través del seu portal i 
amb caràcter enunciatiu, ja 
utilitzar-los per incórrer en 
activitats il · lícites, il · legals o 
contràries a la bona fe ia l’ordre 
públic, provocar danys en els 
sistemes físics i lògics de 
Camping La Siesta SL, dels seus 
proveïdors o de terceres 
persones, introduir o difondre en 
la xarxa virus informàtics, intentar 
accedir, utilitzar els comptes de 
correu electrònic d’altres usuaris, 
modificar i / o manipular els seus 
missatges.

4.2. Camping La Siesta SL es 
reserva el dret de retirar tots 
aquells comentaris i aportacions 
que vulnerin el respecte a la 
dignitat de la persona, o que, al 
seu judici, no fossin adequats per 
a la seva publicació.

4.3. En qualsevol cas, Càmping La 
Siesta SL no serà responsable de 
les opinions abocades pels usuaris 
a través dels fòrums, xats o altres 
eines de participació.

5. DRET D’EXCLUSIÓ

5.1. Càmping La Siesta es reserva 
el dret a denegar o retirar l’accés 
al portal i / o serveis oferts sense 
necessitat de preavís, a instància 
pròpia o d’un tercer, a aquells 
usuaris que incompleixin les 
presents Condicions Generals d’Ús.

6. HYPERLINKS

6.1. En el cas que en 
www.campinglasiesta.com es 
disposessin enllaços o hipervincles 
cap a altres llocs d’Internet, 
Càmping La Siesta SL no exercirà 
cap tipus de control sobre aquests 
llocs i continguts. En cap cas 
Càmping La Siesta SL assumirà 
responsabilitat alguna pels 
continguts d’algun enllaç 
pertanyent a un lloc web aliè.

6.2. Igualment la inclusió 
d’aquestes connexions externes no 
implicarà cap tipus d’associació, 
fusió o participació amb les 
entitats connectades

7. MODIFICACIÓ DE LA PÀGINA 
WEB

7.1. Camping La Siesta SL es 
reserva el dret d’actualitzar, 
modificar o eliminar la informació 
continguda a la seva pàgina web, i 
la seva configuració o presentació, 
en qualsevol moment, sense previ 
avís i sense assumir cap tipus de 
responsabilitat per fer-ho.

8. LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ 
APLICABLE

8.1. Amb caràcter general, les 
relacions amb els usuaris, derivada 
de la prestació de serveis 
continguts en aquesta web, estan 
sotmès a la legislació i jurisdicció 
espanyola. Els usuaris d’aquesta 
pàgina web són conscients de tot 
el que s’ha exposat i ho accepten 
voluntàriament.

NOTA LEGAL


