
POLÍTICA DE PRIVACITAT 
 

En compliment de la normativa vigent de protecció de dades personals, FA DIGITAL LAW & 
MEDIA SERVICES, S.L., amb domicili social al C/ Aribau, 198 5ª planta 08036 Barcelona 
(“FONT ADVOCATS”) li informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni o a les 
que FONT ADVOCATS accedeixi com a conseqüència de la seva navegació, consulta i/o 
sol·licituds per mitjà del web http://www.fontadvocats.com/ (el “Web”) seran incorporades a 
un fitxer titularitat de FA DIGITAL LAW & MEDIA SERVICES, S.L., amb la finalitat de gestionar 
les seves sol·licituds d’informació. 
  
Les dades personals facilitades, amb caràcter general, no seran comunicades o cedides a 
tercers i, en el supòsit que es comuniquin o cedeixin a tercers, FONT ADVOCATS obtindrà, 
amb caràcter previ, el seu consentiment de conformitat amb els requisits previstos a la 
legislació vigent.  
 
Serà necessari que l’usuari empleni els camps marcats amb com a obligatoris en el formulari 
de contacte del Web. El no-emplenament o emplenament parcial de les dades personals 
requerides podria suposar que FONT ADVOCATS no pogués atendre la seva sol·licitud i, en 
conseqüència, FONT ADVOCATS quedarà exonerat de tota responsabilitat per la no-prestació 
o prestació incompleta dels serveis sol·licitats.  
 
L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades. FONT 
ADVOCATS es reserva el dret d’excloure dels serveis sol·licitats a qualsevol usuari que hagi 
facilitat dades falses, sense perjudici de la resta d’accions que legalment procedeixin.  
 
FONT ADVOCATS té implantades les mesures de seguretat de tipus tècnic i organitzatives 
necessàries que garanteixen la seguretat de les seves dades de caràcter personal i n'eviten 
l'alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, 
la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja provinguin 
de l’acció humana o del medi físic o natural, tot això de conformitat amb el que preveu la 
normativa vigent.  
 
L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament 
de les seves dades personals en el domicili social de FONT ADVOCATS, en els termes 
establerts a la normativa aplicable. Per a la seva major comoditat, i sense perjudici que s’hagin 
de complir amb determinats requisits formals establerts a la normativa vigent, FONT 
ADVOCATS li ofereix la possibilitat de sol·licitar l’exercici dels drets referits anteriorment a 
través del correu electrònic info@fontadvocats.com.  
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