LOPD

Ley Orgánica 15/99, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter personal, y de la Ley 34/02,de 11 Julio

A efectos de lo establecido en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de Diciembre, de
Protección de Datos de Carácter personal, y de la Ley 34/02, de 11 Julio , de Servicios
de la Sociedad de la Información y de Correo Electrónico (LSSI), SALAURIS SCP
garantiza la confidencialidad de los datos personales de sus clientes. Le comunicamos
que sus datos de carácter personal forman parte de una base de datos gestionada bajo
la responsabilidad de SALAURIS SCP con la finalidad de informarle de las novedades y
ofertas comerciales relacionadas con nuestra actividad sea por su condición de cliente
o porque nos haya solicitado información comercial en algún momento, sea porque
usted haya autorizado que sus datos figuren en un fichero comercial autorizado.

Es voluntad de SALAURIS SCP evitar el envío deliberado de correo no solicitado, por lo
cual podrá en todo momento solicitar sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición de sus datos de carácter personal por correo ordinario
FRANCOLI , 10 LOCAL 9, 43840, SALOU, en los términos establecidos por la LOPD.
_____________________________________________________________________________

Als efectes del que estableix la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de
Protecció de Dades de Caràcter personal, i de la Llei 34/02, d'11 juliol, de
Serveis de la Societat de la Informació i de Correu Electrònic (LSSI), SALAURIS
SCP garanteix la confidencialitat de les dades personals dels seus clients. Li
comuniquem que les seves dades de caràcter personal formen part d'una base
de dades gestionada sota la responsabilitat de SALAURIS SCP amb la finalitat
d'informar de les novetats i ofertes comercials relacionades amb la nostra
activitat sigui per la seva condició de client o perquè ens hagi demanat
informació comercial en algun moment, sigui perquè vostè hagi autoritzat que
les seves dades figurin en un fitxer comercial autoritzat.

És voluntat de SALAURIS SCP evitar l’enviament deliberat de correu no desitjat,
per la qual cosa podrà en tot moment demanar els seus drets d'accés,
rectificació, cancel.lació o oposició de les seves dades de caràcter personal per
correu ordinari FRANCOLI , 10 LOCAL 9, 43840, SALOU, en els termes
establerts per la LOPD.
Aquest missatge es dirigeix exclusivament al seu destinatari i pot contenir
informació privilegiada o confidencial. Si no és el destinatari assenyalat,
l'informem que qualsevol divulgació o usos dels continguts estan expressament
prohibits. Si vostè ha rebut aquest missatge per error, si us plau esborri el seu
contingut i comuniqui'ns en la direcció del remitent al més aviat possible.

