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Part 1 - Política de privacitat

Turro.Org reconeix que els seus clients, visitants, usuaris, i altres que facin ús de turro.org o 
qualsevol altre lloc web que sigui propietat i/o estigui operat per Turro.Org aprecien la seva 
privacitat. Aquesta política de privacitat detalla informació important pel que fa a l'ús i revelació de 
la informació de l'Usuari recopilada en els Llocs web de Turro.Org. Oferim aquesta Política de 
Privacitat per ajudar-te a prendre una decisió a l'hora de decidir si vols continuar utilitzant els Llocs 
web de Turro.Org.

Aquesta Política de privadesa és incorporada en els Termes i Condicions i està subjecta a les 
Condicions del Servei (CDS) de Turro.Org. L'ús dels llocs de Turro.Org i tota la informació personal 
que Vostè proporciona als nostres llocs queda subjecta als termes d'aquesta política de privacitat, 
així com a les nostres Condicions del Servei.

El contingut publicat per a participants de comunitats és contingut públic, no es considera 
informació que pugui identificar a la persona i queden fora d'aquesta política de privacitat.

1.1 La informació que es guarda

1.1.1 Galetes

Només s'utilitzen galetes per a guardar informació confirmada prèviament pel usuari. Aquest és 
sempre sobirà en decidir si vol que el lloc web utilitzi aquestes galetes.

Es guarda informació relacionada amb l'idioma de preferència del usuari, el nom d'usuari i una clau 
única, encriptada.

1.1.2 Arxius de registre

Durant l'accés als llocs web, es registren les entrades i sortides, accions fetes i d'altres específics de 
la aplicació. La informació guardada respon a les dades proporcionades pel propi usuari i la IP amb 
que accedeix al lloc web.

1.1.3 Dades de contacte

Per a poder interactuar amb els contactes, tant persones físiques com jurídiques, es guarden dades 
com el nom, el correu electrònic, el lloc web, el telèfon. Dades que habitualment vénen de targetes 
de presentació.

1.1.4 Dades de facturació

Les dades de facturació, tant per clients com proveïdors, són el Codi d'Identificació Fiscal, la Raó 
Social i els càrrecs de les persones de contacte. 

També es guarden els contractes i documents comptables relacionats, així com la comptabilitat 
generada.
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1.1.5 Dades de col·laboracions

Les dades de col·laboracions són com les dades de contacte, sent obligatori el correu electrònic.

1.1.6 Subscripcions

Les subscripcions són les dades de contacte, sent obligatori el correu electrònic, més les 
preferències  de lectura.

En el cas de comunicacions a clients i proveïdors, és el propietari qui es guarda el dret a subscripció.

1.2 Com s'utilitza aquesta informació

1.2.1 Galetes

Les galetes recorden informació proporcionada pel usuari des d'un navegador.

Si l'usuari ha escollit un idioma predeterminat, no el que tingués configurat en el propi navegador, 
aquesta informació es recorda amb una galeta.

També es recorden les preferències de registre al lloc web.

1.2.2 Arxius de registre

Les IP d'accés al lloc web no s'utilitzen tot i ser guardades en arxius de registre.

1.2.2.1 Quan l'usuari és anònim

Per accions controlades pel servei BAAS, com descàrregues d'arxius, comentaris fets al lloc web, 
mostres d'interès i d'altres, es guarda la IP d'accés. En casos com els comentaris, qui comenta pot 
afegir a aquestes dades el nom, correu i lloc web.

1.2.2.2 Quan l'usuari és registrat

Per accions controlades pel servei BAAS, com descàrregues d'arxius, entrada i sortida al sistema, 
gravacions d'entitats i d'altres, el sistema registra l'usuari, l'acció feta, la data de l'acció, l'entitat 
afectada i dades relacionades, com el registre de canvis fets a la entitat.

1.2.3 Dades de contacte

Les dades de contacte s'utilitzen per interactuar amb les persones, empreses o entitats donades 
d'alta al servei BAAS.

1.2.4 Dades de facturació

Les dades de facturació s'utilitzen per crear contractes i generar documents comptables dins el 
servei BAAS.
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1.2.5 Dades de col·laboracions

Les dades de col·laboradors s'utilitzen per crear grups de treball, informants, responsables i d'altres.
Els contactes queden relacionats per l'activitat on són adscrits.

El servei BAAS pot enviar correus als contactes quan es generi activitat. Aquests correus podran 
incloure el nom de col·laboradors en activitats relacionades. Mai s'inclou altre informació del 
contacte.

La responsabilitat d'incloure persones en activitats és part de les responsabilitats dels 
administradors del sistema.

Els col·laboradors sempre podran accedir al sistema de manera transparent per veure les dades 
compartides en les activitats assignades.

1.2.6 Subscripcions

El servei BAAS pot enviar correus als contactes subscrits. Els correus mai contenen informació 
d'altres contactes també subscrits.

1.3 Destinataris de la informació

1.3.1 Treballadors

Segons el perfil assignat al treballador, aquest podrà veure la informació de contactes, contractes, 
documentació i activitats. Turro.Org no permet l'ús d'aquestes dades fora de l'àmbit de treball ni 
per usos no relacionats amb Turro.Org.

1.3.2 Col·laboradors

Els col·laboradors poden veure les dades relacionades amb les seves col·laboracions. Segons el tipus 
de col·laboració, també podran veure quins altres contactes són en el grup de treball.

Els col·laboradors poden aparèixer com a participants o perfils concrets de participació en el 
contingut dels correus relacionats amb la col·laboració.

El servei BAAS envia els correus separats per a cada participant, sense incloure el correu d'altres 
participants a la activitat.

1.3.3 Contractants

Els contractants poden veure dades relacionades amb els seus contractes. Com les empreses o 
entitats són persones jurídiques, és possible crear intervencions de persones físiques que puguin 
tenir accés a la documentació del contracte. Un contacte pot intervenir en més d'un contracte.

Els interventors del contracte podran veure informació de contracte i extractes de documents, 
podent-los imprimir o descarregar en qualsevol moment.
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1.4 Drets del usuari

L'usuari té dret a saber que està registrat en el lloc web. També té dret a administrar la informació 
que rep de Turro.Org, sempre que això no malmeti la relació contractual i les col·laboracions actives.
De ser així, l'usuari té dret a donar-se de baixa del servei i de les col·laboracions.

1.5 Responsabilitats del usuari

L'usuari és el responsable de mantenir la seguretat del seu identificador d'usuari i de la seva 
contrasenya. Han d'estar guardades en lloc segur i no ser compartides amb ningú més.

Tot i que les sessions caduquen en l'espai d'unes hores i les claus d'accés mai són visibles, recordi 
sempre tancar la sessió quan surti del programa.

1.6 Consentiment

L'usuari accepta aquesta política de privacitat en el moment que accepta el servei BAAS. Té sempre 
disponible una còpia d'aquest document en les dades del contracte.
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