Política de privacitat
1. Titular de la web
Ventura Garcés & López-Ibor Advocats (d’ara en endavant “VENTURA
GARCÉS & LÓPEZ-IBOR”) opera a través de les següents societats: Ventura
Garcés Serveis Legals, S.L.P., domiciliada al carrer de Freixa, 26-28, baixos,
08021, Barcelona, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Foli 21, Volum
40783,
Full
374983,
amb
N.I.F.
B64746241
i
correu
electrònic barcelona@vg-li.com; i VGLI Abogados Madrid, S.L.P., domiciliada
en carrer López de Hoyos, 35, 3º A, 28002, Madrid, inscrita al Registre
Mercantil de Madrid, Foli 14, Volum 16.822, Full M-287453, amb N.I.F.
B83082065 i correu electrònic madrid@vg-li.com.

2. Caràcter informatiu de la web
La present web té un caràcter merament informatiu. Cap de les informacions
que conté podran ser considerades com assessorament legal.

3. Propietat Intel·lectual
Queden reservats a favor de VENTURA GARCÉS & LÓPEZ-IBOR tots els drets
sobre el lloc web i tots els seus continguts.

4. Protecció de Dades
VENTURA GARCÉS & LÓPEZ-IBOR es reserva la facultat d’incloure en un fitxer
de dades de caràcter personal creat sota la nostra responsabilitat les dades
que vostè ens faciliti voluntàriament (per exemple a través del correu
electrònic o de formularis que hem posat a la seva disposició en aquest lloc
web) amb la finalitat de mantenir-lo informat sobre novetats legislatives i
jurisprudencials. Vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, oposició,
limitació, i si s’escau, portabilitat o cancel·lació dirigint per escrit a VENTURA
GARCÉS & LÓPEZ-IBOR (carrer Freixa, 26-28, baixos, 08021 Barcelona –
carrerLópez de Hoyos, 35, 28002 Madrid), o enviant un correu electrònic
a barcelona@vg-li.com o madrid@vg-li.com.

5. Xarxes socials
Ventura Garcés & López-Ibor és present a les Xarxes Socials. El tractament
de dades de les persones que es facin seguidores (i/o realitzin qualsevol vincle
o acció de connexió a través de les Xarxes Socials) de les pàgines oficials de
VENTURA GARCÉS & LÓPEZ-IBOR a les xarxes socials es regirà per aquest
apartat, així com per aquelles Condicions d’ús, polítiques de privadesa i altres
normatives d’accés, ús i similars que pertanyin a la xarxa social que
correspongui, de les quals l’usuari de les Xarxes Socials, ja haurà acceptat.
VENTURA GARCÉS & LÓPEZ-IBOR, tractarà les seves dades amb les finalitats
d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social que
correspongui, informar-lo d’activitats productes o serveis de VENTURA

GARCÉS & LÓPEZ-IBOR, o de tercers que puguin estar relacionats amb la
nostra activitat.

6. Què són les cookies?
Una cookie és un fitxer que es descarrega en el seu ordinador en accedir a
determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre
d’altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de
navegació d’un usuari o del seu equip.
6.1 A continuació es detallen les cookies pròpies i de tercers utilitzades en
aquesta pàgina web:

Nom

Titularitat

Tipus

Descripció

icl_current_language Pròpia

Personalització

Guarda la
l’idioma.

__utmz

Google Inc.

Analítiques

__utma

Google Inc.

Analítiques

__utmb i __utmc

Google Inc.

Analítiques

configuració

de

Registra
si
el
visitant
procedeix d’un motor de
recerca (si és així, la paraula
clau utilitzada), d’un link o si
no procedeix d’un lloc web.
Emmagatzema el número de
visites (per cada visitant), el
temps de la primera visita i la
visita en curs.
Són
utilitzades
per
comprovar,
de
forma
aproximada, la rapidesa en
què s’abandona el lloc web:
quan s’inicia la visita i quan,
aproximadament finalitza.

Aquest lloc web utilitza el servei analític Google Analytics subministrat per
Google Inc., una companyia de Delaware que té la seva seu al 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units.
Pot obtenir més informació sobre aquest servei accedint al següent enllaç:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/co
okie-usage?hl=és
6.2 Vostè pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades al seu
equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat

en el seu ordinador. En el cas que no permeti la instal·lació de cookies
en el seu navegador és possible que no pugui accedir a alguna de les
seccions de la nostra web.
Per a més informació sobre Chrome, premi aquí.
Per a més informació sobre Explorer, premi aquí.
Per a més informació sobre Firefox, premi aquí.
Per a més informació sobre Safari, premi aquí.
6.3 Ventura Garcés & López-Ibor es reserva el dret a modificar i actualitzar
la present Política de Cookies sobre la base de canvis legislatius,
jurisprudencials o interpretatius per part dels organismes reguladors.

