Avís legal
Identificació del titular
En compliment del deure d’informació recollit en l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de
Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), posem a la
seva disposició la “informació general”, que comprèn les dades identificatives de l'entitat
titular d'aquest lloc web:
VoxPrima, S.L. / Lucà, 7 08022 Barcelona. ESPANYA. Tel.: +34 93 157 63 36 / Email de
contacte: info@voxprima.com Voxprima, S.L., societat inscrita en el Registre Mercantil de
Barcelona en Tom 43389, foli 0197, fulla número 427953, amb Nombre d'Identificació Fiscal
N.I.F B65871253.

Propietat intel·lectual i industrial
VoxPrima, S.L. és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les seves
pàgines web, com també ho és de tot el seu contingut en el seu conjunt, per la qual cosa tota
reproducció, extracte, impressions, rèpliques, distribució i comunicació pública total o
parcial del seu contingut queda expressament prohibida sense l'autorització expressa del
titular.

Protecció de dades
Conforme amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció
de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades personals introduïdes i enviades
pels usuaris seran incorporats a una base de dades titularitat de VoxPrima, S.L., destinada a
tramitar les sol·licituds efectuades per l'usuari, així com per mantenir-ho informat de les
nostres activitats per correu electrònic.
Les dades personals facilitades per l'usuari estan protegides i la seva manipulació està
restringida d'acord a la legislació espanyola reflectida en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Conforme a la normativa aplicable,
els fitxers de dades es troben inscrits en el Registre General de Protecció de Dades.
*Voxprima, S.L. assegura la confidencialitat de les dades aportades a aquest lloc web i
garanteix que en cap cas seran cedits a terceres empreses, excepte autorització expressa de
l'usuari.
D'acord amb l'establert amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de
Dades de Caràcter Personal l'usuari del lloc web de Voxprima, S.L. podrà, a tot moment,
exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Per a això, l'usuari només
haurà de comunicar-ho per escrit a VoxPrima, S.L. c/Lucano, 7 08022 Barcelona, o
mitjançant l'adreça de correu electrònic info@voxprima.com.

