Condicions d'ús
El portal www.meteovinaros.com, exclusiu en edició digital, té unes condicions
d'ús i distribució, que són les següents:

Vostè és lliure de:
• Copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra.
• Fer obres derivades.
Sota les següents condicions:
• L’ informació continguda en aquesta Web s'ofereix gratuïtament als ciutadans per
a que pugui ser utilitzada lliurement per ells, amb l'únic compromís de citar
explícitament a www.meteovinaros.com, com a elaboradora de la mateixa cada
vegada que les utilitzi per als usos diferents del particular i privat.
• No Comercial Æ No es pot utilitzar aquesta obra per a finalitats comercials.
• Compartir sota la mateixa llicència Æ Si altera o transforma aquesta obra, o
genera una obra derivada, només pot distribuir l'obra generada sota una llicència
idèntica a aquesta.
Entenent que:
• www.meteovinaros.com declina tota responsabilitat sobre els danys i perjudicis
que poguessin ser ocasionats per la interpretació i l'ús de la informació posada a la
disposició dels ciutadans en aquesta Web.
• www.meteovinaros.com es reserva el dret a modificar, afegir o eliminar la
informació continguda en est assetjo Web.
• El portal conté enllaços a pàgines externes amb una funció informativa.
www.meteovinaros.com declina qualsevol responsabilitat pel que fa a la informació
que es trobi fora d'aquesta Web.
• Renuncia Æ Alguna d'aquestes condicions pot no aplicar-se si es obtingut el
permís del titular dels drets d'autor.
• Altres drets Æ Els drets següents no queden afectats per la llicència de cap
manera:
- Els drets derivats d'usos legítims o altres limitacions reconegudes per llei no
es veuen afectats per l'anterior.
- Els drets morals de l'autor.
- Drets que poden ostentar altres persones sobre la pròpia obra o el seu ús,
com per exemple drets d'imatge o de privacitat.
• Avís Æ En reutilitzar o distribuir l'obra, ha de deixar ben clar els termes de la
llicència d'aquesta obra.

Adreça de Contacte:
• Per a qualsevol aclariment sobre les presents condicions generals o qualsevol
altre aspecte, té a la seva disposició la següent direcció:

Sr. DOMINGO CALLARIZA GOMBAU
Carrer Asturies, 25
12500 - Vinaròs (Castellón)
E-mail: meteovinaros@meteovinaros.com
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