
POLÍTICA DE PRIVACITAT 
USUARIS WEB 

 
 

Qui és el Responsable del Tractament de les seves dades personals?  

 

Identitat: FA DIGITAL LAW & MEDIA SERVICES, S.L. (“FONT ADVOCATS”) 
Domicili social: C/ Aribau, 198, 5ª planta 08036 Barcelona 
C.I.F. nº: B-66345679 
Email: info@fontadvocats.com 
Telèfon: +34-93.434.07.63 

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals? 

 

Tractem la informació que ens facilita l'usuari amb la finalitat d'atendre les peticions rebudes a través de la 

nostra pàgina Web i de mantenir-li informat de les novetats de la nostra activitat.  

 

Durant quant temps conservarem les seves dades? 

 

Les dades de l'usuari es conservaran mentre l'usuari en no sol·liciti la seva supressió. 

Quin és la legitimació per al tractament de les seves dades? 

 

La base legal per al tractament de dades és el consentiment de l'interessat.  

 

Serà necessari que l'usuari empleni els camps marcats com a “obligatoris” en el formulari de contacte de 

la Web. El no emplenament o emplenament parcial de les dades personals requerides podria suposar que 

FONT ADVOCATS no pugui 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, reservant-se 

FONT ADVOCATS el dret d'excloure dels serveis sol·licitats a qualsevol usuari que hagi facilitat dades 

falses, sense perjudici de les altres accions que legalment procedeixin. 
 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades? 

 

Les seves dades podran estar allotjadess a Estats Units a l'empara del servei d'emmagatzematge 

d'informació contractat a GOOGLE, disponible a l'enllaç 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001l5aai&status=active, si bé les seves dades 

també poden estar allotjades a Singapur i Taiwan, de conformitat amb la seva política de seguretat.  
 

Finalment, les seves dades també podran estar allotjades a Estats Units amb MAILCHIMP pel servei 

de mailing a l'empara de l'acord EU-US “Privacy Shield” disponible a:  
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000to6haag&status=active 

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals? 

 

L'usuari pot exercir el seu dret d'accés a les dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les 

dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les 

finalitats que van ser recollides. També podrà sol·licitar la limitació, portabilitat i oposició del tractament de 

les seves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular.  
 

Així mateix, l'usuari té dret a revocar el seu consentiment a qualsevol moment sense que això afecti de 

forma retroactiva al tractament de dades personals realitzat fins a aquest moment.  

 

L'usuari podrà exercitar els drets referits anteriorment, en els termes i condicions previstos a la legislació 

vigent, mitjançant correu electrònic a info@fontadvocats.com. 
 

En el cas que no obtingui una resposta satisfactòria o desitgi més informació referent a qualsevol 

d'aquests drets, pot acudir-se a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es – C/ Jorge 

Juan, 6 de Madrid).  
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Quines mesures de seguretat s'apliquen sobre les seves dades? 

 

FONT ADVOCATS té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries 

que garanteixin la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, 

tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades 

emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, ja provinguin de l'acció humana o del mitjà físic o 

natural, tot això de conformitat amb el previst a la normativa vigent. 

Actualització: maig de 2018 

 

 


