POLÍTICA DE PRIVACITAT
Qui hi ha darrera del tractament de les teves dades personals?
Únicament la nostra organització.
La nostra denominació social és FA DIGITAL LAW & MEDIA SERVICES, S.L. i se’ns coneix en
el mercat com a “FONT ADVOCATS”.
Tenim les oficines a Av. Diagonal, 435, 2n. 2a. 08036 Barcelona.
Si ens vols contactar, t’ho posem fàcil. Tens dues opcions:
•
•

Enviar-nos un correu electrònic a info@fontadvocats.com
Trucar-nos per telèfon al (+34) 93.434.07.63

Què farem amb les teves dades?
Allò estrictament necessari per a poder atendre de la millor manera la petició que ens
traslladis a través de la nostra pàgina web.
Amb caràcter addicional, només si ens ho demanes, t’enviarem comunicacions informatives
amb les novetats del nostre Despatx o del sector digital.
Només cal que siguis major de 14 anys d’edat. Si ets menor, demana-li als teus pares que ens
contactin ☺
Quan temps conservarem les teves dades?
El temps necessari per a poder atendre la teva consulta.
En el cas que també ens hagis demanat rebre comunicacions informatives, les guardarem,
mentre no ens demanis que les suprimim, ja que sinó no podrem comunicar-nos amb tu i et
perdràs les novetats del Despatx o del sector digital, que sempre són molt interessants.
Amb quina base jurídica podem tractar les teves dades?
Amb el consentiment que ens dones fent “click” al botó que hi al costat de la frase “He llegit i
accepto la Política de privacitat”.
Tingues en compte que podràs revocar el consentiment en qualsevol moment, sense que això
afecti al tractament de dades personals que hàgim fet fins aquell moment.
Cal que emplenis els camps marcats com a “obligatoris” en el formulari de contacte, ja que, si
no ho fas, no et podrem atendre ni, si s’escau, enviar-te les nostres comunicacions
informatives.
A qui podem comunicar les teves dades?
A ningú, excepte que hi hagi una llei o un requeriment d’una Autoritat que ens obligui a fer-ho.
Ara bé, les dades les podrem allotjar en proveïdors que poden tenir els seus servidors ubicats
fora de la Unió Europea, sempre que hàgim subscrit les clàusules necessàries per a poder-ho
fer. Si desitges més informació al respecte, contacta’ns per e-mail a info@fontadvocats.com.

I, finalment, quins drets tens en relació amb el tractament de les teves dades?
Els que preveu la legislació vigent. D’aquesta manera, podràs demanar-nos que t’informem de
les dades que tenim, que rectifiquem les dades que siguin inexactes o, fins i tot, que les
suprimim, quan ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les que les vam recollir. També
podràs sol·licitar-nos l’exercici d’altres drets com són el de limitació, portabilitat i oposició del
tractament de les dades.
Per poder exercir tots aquests drets, només cal que ens ho facis saber enviant-nos un correu
electrònic a info@fontadvocats.com.
Si veus que no et fem cas o no estàs d’acord amb el que et diem, aleshores també podràs
demanar informació a la famosa Agència Espanyola de Protecció de Dades, que té la seva seu al
C/ Jorge Juan, 6 de Madrid.

