
Avís Legal 

Informació Legal 

Imagina Media Audiovisual, S.L. amb domicili a Barcelona, a l’Av. Diagonal 177-183, planta 12, 

08018; amb CIF: B-64200744, i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Tom: 38527, Foli: 

144, Full: 329375, (en endavant 'Imagina') és la titular i propietària del lloc 

web jobs.mediapro.tv/search, (en endavant, 'el Portal d’Ocupació'). 

Imagina es reserva la possibilitat de modificar sense previ avís, el disseny, presentació i/o 

configuració del Portal d’Ocupació, així com alguns o tots els serveis, i afegir serveis nous. 

Imagina entén per Candidats, els usuaris persones físiques que busquen feina en el Portal 

d’Ocupació accessible a través del lloc jobs.mediapro.tv/search 

Objecte 

El present Avís Legal regula l’accés i l’ús, per part del Candidat, als serveis del Portal d’Ocupació. 

La finalitat d’Imagina és la de proporcionar una plataforma que permeti la conciliació de les 

necessitats de qualsevol de les entitats participades per Imagina Media Audiovisual, 

S.L. entidades.imagina-media.com amb les necessitats laborals dels Candidats. 

Obligacions del Candidat 

El Candidat es compromet a fer un ús diligent del Portal d’Ocupació i dels serveis accessibles des 

d’aquest, amb total subjecció a la Llei, als bons costums i al present Avís Legal. 

Imagina condiciona la utilització de la majoria dels seus serveis al previ emplenament del 

corresponent registre de Candidat al Portal d’Ocupació de conformitat amb el Reglament (UE) 

2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016 relatiu a la protecció de les 

persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació 

d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de 

dades). 

El Candidat ha de seleccionar l’identificador (id o login) i la contrasenya que ell determini, 

comprometent-se a conservar-la de manera confidencial i a utilitzar-la amb la diligència deguda. 

La contrasenya és personal i intransferible, el Candidat haurà d’adoptar les mesures necessàries 

per a la custòdia de la contrasenya seleccionada per ell, evitant l’ús de la mateixa per tercers. En 

conseqüència, el Candidat és l’únic responsable de la utilització que es faci de la seva contrasenya. 

En el supòsit que el Candidat conegui o sospiti de l’ús de la seva contrasenya per tercers haurà de 

posar tal circumstància en coneixement d’Imagina al més aviat possible i procedir al canvi de la 

mateixa des del Portal d’Ocupació. 

Si el Candidat decideix registrar-se a Imagina, se sol·licitaran les dades necessàries per a la 

consecució les finalitats a les quals està destinat el Portal d’Ocupació. Les dades d’emplenament 

obligatori s’especifiquen al mateix formulari mitjançant asterisc, i la seva negativa a subministrar-

los implicarà no poder donar d’alta al Candidat al Portal d’Ocupació d’Imagina. 

Informació facilitada pel candidat 

S’entén veraç tota la informació que faciliti el Candidat a través del Portal d’Ocupació. A aquests 

efectes, el Candidat garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a 
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conseqüència de l’emplenament dels formularis necessaris per a la subscripció. Així mateix, el 

Candidat garanteix que és major de 16 anys. 

El Candidat garanteix a Imagina que tota la informació de caràcter personal que faciliti és exacta 

i està al dia de manera que respon amb veracitat a la situació actual del Candidat. Correspon i és 

obligació del Candidat mantenir, en tot moment, les dades actualitzades, el Candidat és l’únic 

responsable de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades a Imagina i dels perjudicis que 

pugui causar per això a Imagina o a tercers en motiu de la utilització dels serveis oferts per 

Imagina. 

Política de Privacitat 

IMAGINA MEDIA AUDIOVISUAL, S.A.U. (d’ara endavant, Imagina), amb CIF A64200744 

domicili a Avinguda Diagonal 177-183, 08018 de Barcelona, tractarà les dades personals 

subministrades pel candidat a través de la direcció jobs.mediapro.tv/search. El Candidat autoritza 

el tractament de les dades personals que subministra voluntàriament a través 

de jobs.mediapro.tv/search, així com aquells inclosos al seu Curiculum Vitae, al seu perfil 

personal i professional o en qualsevol altra documentació facilitada per ell mateix i els recavats a 

les proves i entrevistes a les que es sotmeti, per la tramitació del procés de selecció de personal 

pel qual han sigut facilitats els mateixos i la seva conservació per la tramitació i gestió de futurs 

processos de selecció de qualsevol entitat del Grup Mediapro (entidades.imagina-media.com). als 

que s’ajusti el perfil personal i professional del Candidat, així com pel seu enviament de les ofertes 

laborals segons les categories professionals que hagués senyalat del seu interès el Candidat, a 

l’apartat habilitat a tal efecte, furant el temps de conservació del seu currículum. En cas de que el 

seu perfil professional no sigui d’interès, les seves dades seran destruïdes. 

Imagina podrà comunicar les seves dades personals, amb les finalitats indicades anteriorment, a 

entitats del Grup Mediapro (entidades.imagina-media.com). Així mateix, aquesta comunicació 

podrà realitzar-se a aquelles entitats del Grup Mediapro ubicades a països que no ofereixen un 

nivell equiparable a l’espanyol, si el Candidat s’hagués subscrit a una oferta de feina d’alguna 

d’aquestes empreses o, si en virtut dels interessos i camps inclosos pel Candidat pel registre del 

seu Curriculum Vitae, tals com disponibilitat per canviar de residencia o viatjar, es consideres 

que el seu perfil s’ajusta a una determinada oferta laboral. 

La base que legitima el tractament de les dades dels Candidats és el consentiment. Des d’Imagina 

sol·licitem als Usuaris que evitin comunicar a través de qualsevol sistema, aplicació, medi o 

format, dades personals de tercers. No obstant, si l’Usuari comuniques aquesta informació a 

Imagina, aquesta garanteix que s’ha informat a aquestes persones als extrems continguts als 

paràgrafs anteriors i haver recavat el seu consentiment en compliment de la normativa en matèria 

protecció de dades. L’Usuari respondrà davant d’Imagina i entitats del Grup Mediapro, de 

qualsevol dany i perjudici que pogués causar-se com a conseqüència de l’incompliment de les 

anteriors manifestacions. 

El currículum serà conservat, per les finalitats previstes, durant un plaç aproximat de 1 any, 

transcorregut el qual es procedirà a la seva destrucció. En aquest sentit, transcorregut el citat plaç 

i si desitja continuar participant als processos de selecció que desenvolupi Imagina, li demanem 

que ens remeti novament el seu currículum o procedeixi a la actualització de les dades que ens 

hagués proporcionat. Es podrà contactar amb el Delegat de Protecció de Dades i exercitar els drets 

d’accés, rectificació, supressió i, en el seu cas, oposició, portabilitat i limitació del tractament 

indicant la Referencia: “Protecció de dades – Borsa de Feina”, a la direcció d’Imagina, Av. 

Diagonal, 177, 08018 Barcelona; o be a través de dpd@mediapro.tv. També, li informem del dret 

que l’assisteix a presentar una reclamació davant l’Agencia Española de Protecció de Dades. 

El Candidat garanteix que les dades aportades son exactes i hauran de ser actualitzats per aquest 

en tot moment. En aquest sentit, el Candidat podrà accedir, rectificar o cancel·lar les seves dades 

en qualsevol moment mitjançant l’accés a la borsa de feina mitjançant l’identificador (ID o login) 

pel determinat. 
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Propietat Intel•lectual 

Queden reservats tots els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial sobre els continguts i/o serveis 

i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, transformar 

o distribuir de qualsevol manera la totalitat o part dels continguts i/o serveis inclosos al Portal 

d'Ocupació, per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l'autorització prèvia, 

expressa i per escrit d'Imagina o, si escau, del titular dels drets corresponents. 

Així mateix, les referències a noms i marques comercials o registrades, logotips o altres signes 

distintius, siguin titularitat d'Imagina o de terceres empreses, porten implícites la prohibició sobre 

el seu ús sense el consentiment d'Imagina o dels seus legítims propietaris. 

Política d'Enllaços 

En cas que el Candidat trobi al Portal d'Ocupació enllaços a altres pàgines web mitjançant 

diferents botons, links, bàners, etc., s'ha de tenir present que aquests són gestionats per tercers. 

Imagina no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la 

informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web als quals es puguin 

establir enllaços des de Portal d'Ocupació. En conseqüència, Imagina no podrà assumir cap tipus 

de responsabilitat al respecte. 

En aquest sentit, si el Candidat tingués coneixement de la il·licitud d'activitats desenvolupades a 

través d'aquests llocs web de tercers, hauria de comunicar-ho immediatament a Imagina a l'efecte 

que es procedeixi a deshabilitar l'enllaç d'accés a aquesta. L'establiment de qualsevol tipus d'enllaç 

des del Portal d'Ocupació a un altre lloc web aliè no implicarà que existeixi algun tipus de relació, 

col·laboració o dependència entre Imagina i el responsable del lloc web aliè. 

Responsabilitat del Portal d'Ocupació 

Imagina no pot garantir la fiabilitat, utilitat o veracitat dels serveis o de la informació que es presti 

a través del Portal d'Ocupació, ni tampoc de la utilitat o veracitat de la documentació que apareix. 

En conseqüència, Imagina no garanteix ni es fa responsable de: (i) la continuïtat dels continguts 

del Portal d'Ocupació; (ii) l'absència d'errors en aquests continguts; (iii) l'absència de virus i/o 

altres components nocius al Portal d'Ocupació o en el servidor que la subministra; (iv) la 

invulnerabilitat del Portal d'Ocupació i/o la inexpugnabilitat de les mesures de seguretat que 

s'adoptin en aquesta; (v) la falta d'utilitat o rendiment dels continguts del Portal d'Ocupació; (vi) 

els danys o perjudicis que causi, a si mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringís les 

condicions, normes i instruccions que Imagina estableix al Portal d'Ocupació o a través de la 

vulneració dels sistemes de seguretat. 

Navegant al Portal d’Ocupació el Candidat es compromet a fer un ús adequat dels continguts i 

serveis oferts i a no utilitzar-los per: (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la 

bona fe i a l'ordre públic; (ii) provocar danys en els sistemes físics i lògics d'Imagina, dels seus 

proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol 

altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment 

esmentats. 

Legislació Aplicable i Jurisdicció 

Les presents Condicions Legals i la resta de condicions del Portal d’Ocupació es regiran per la 

legislació espanyola. 



En el cas que qualsevol disposició o disposicions d’aquestes condicions generals fossin 

considerades nul·les o inaplicables, en la seva totalitat o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o 

òrgan administratiu competent, tal nul·litat o inaplicació no afectarà les altres disposicions de les 

condicions generals. 

El Candidat declara expressament conèixer el contingut del present Avís Legal i acceptar la 

totalitat d’obligacions imposades pel mateix. 

 


