
Avis legal

Denominació comercial:

Fundació Friends-Fundació Privada

Numero d’ identificació fiscal:

G-63728380

Domicili social:

Aragó 227, principal

08007-Barcelona

Correu electrònic:

administracio@fundaciofriends.org

Telèfon:

+34/ 934 875 544

Dades relatives a l'autorització administrativa prèvia per a l'exercici de l'activitat:

Inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2.096

Codis de conducta als quals l'empresa està adherida:

Aquest lloc web ha estat creat per Fundació Friends-Fundació Privada amb caràcter informatiu i per a ús 

personal dels usuaris. A través d'aquest Avís legal, es pretén regular l'accés i ús d'aquest lloc web, així 

com la relació entre el lloc web i els seus usuaris. Accedint a aquest lloc web s'accepten els següents 

termes i condicions:

L'accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris.

El simple accés a aquest lloc web no suposa entaular cap tipus de relació comercial o de serveis entre 

Fundació Friends-Fundació Privada i l'usuari.

L'accés i la navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i 

termes d'ús contingudes en ella

Fundació Friends-Fundació Privada, com a titular del lloc web pot oferir serveis que podran trobar-se 

sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixin, completin i/o 

modifiquin les presents condicions, i sobre les quals s'informarà a l'usuari en cada cas concret.

Protecció de dades de caràcter personal

Donant compliment a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de 

Caràcter Personal (LOPD), Fundació Friends-Fundació Privada informa als usuaris que les dades de 

caràcter personal que recull són objecte de tractament manual i s'incorporen en el fitxer denominat 

"usuaris", degudament inscrit en l'Agència de Protecció de Dades, amb la finalitat de procedir al control 

de la gestió dels assumptes que ens són encomanats.

L'usuari podrà, en qualsevol moment, exercitar els drets reconeguts en la LOPD, d'accés, rectificació, 

cancel·lació i oposició. L'exercici d'aquests drets pot realitzar-ho el propi usuari mitjançant comunicació 

escrita a la següent adreça postal: Aragó 227, principal, 08007-Barcelona. També poden exercitar-se 

aquests drets de conformitat amb la normativa aplicable i que pot ser consultada en www.agpd.es

Drets de reproducció de les imatges

Les imatges contingudes en aquesta pàgina web estan protegides per drets d'autor gestionats per 

Fundació Friends-Fundació Privada.

Els drets de reproducció total o parcial de la present pàgina i dels seus continguts pertanyen a Fundació 

Friends-Fundació Privada.

http://www.agpd.es/

