CONDICIONS GENERALS D’UTILITZACIÓ DE LA PÀGINA WEB I DADES LEGALS
1. DADES IDENTIFICATIVES DE L’EMPRESA:
En compliment amb el deure informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat d’Informació i del Comerç Electrònic, es descriuen a continuació les dades relatives a l’empresa propietària
de la pàgina web www.bonfilladvocats.com:
BONFILL ADVOCATS S.L.P. (Societat Limitada Professional) d’ara endavant BONFILL ADVOCATS, és una societat
professional domiciliada a Carrer Roger de Llùria, 44, 6é -2ª, 08009, Barcelona (Espanya).
El seu número de telèfon és (34) 933 019 090; el seu nombre de fax és (34) 933 019 036.
L’adreça de correu electrònic és: info@bonfilladvocats.com Utilitzi aquesta adreça per a contacte general i així
mateix per a qüestions referides a l’accés o a la protecció de les dades de caràcter personal i la seva privadesa.
Aquesta societat es troba inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Volum 32857, Foli 117, Fulla B-219628.
El seu CIF és B-62282934.
El nom de domini principal sota el qual es presenta en internet és www.bonfilladvocats.com .
2. ÀMBIT D’APLICACIÓ
2.1. Aquestes “condicions generals” tenen per objecte regular l’accés, la navegació i l’ús de la pàgina web “bonfilladvocats.com”, les obligacions que, si escau, puguin derivar de l’accés a aquestes pàgines per part dels usuaris i
de la utilització dels seus continguts, tant per a la societat titular del domini www.bonfilladvocats.com com para
els qui naveguin per la corresponent pàgina web.
2.2. Usuari és la persona que accedeixi, navegui o utilitzi en qualsevol forma el material contingut en la página web
“bonfilladvocats.com”, bé amb la finalitat d’obtenir informació sobre BONFILL ADVOCATS, bé amb la d’accedir als
continguts informatius, propis o de tercers, accessibles des de la referida pàgina web.
2.3. L’accés a la web “bonfilladvocats.com” implica l’adhesió de l’Usuari a aquestes condicions generals. Per això,
l’Usuari ha de llegir atentament aquestes condicions generals, reconèixer que han estat accessibles en el moment
de la navegació i que ha gaudit de la possibilitat de conèixer-les, imprimir-les i/o descarregar-les, per la qual
cosa coneix el seu contingut. Si l’Usuari no està d’acord amb les presents “Condicions Generals d’Utilització” ha
d’abstenir-se d’utilitzar aquest lloc web.
2.4. BONFILL ADVOCATS podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment sense necessitat de preavís, l’accés als continguts de la pàgina, sense possibilitat per part de l’Usuari de presentar reclamació
de cap tipus ni d’exigir indemnització alguna. No obstant la interrupció de l’activitat d’aquest lloc web, seguiran
vigents les prohibicions d’ús dels continguts exposades en les presents condicions generals.
2.5. BONFILL ADVOCATS adoptarà totes les mesures al seu abast para per impedir qualsevol tipus de conducta
contrària a les lleis aplicables i cooperarà amb les autoritats competents en la identificació dels subjectes responsables de les accions que puguin suposar violacions de les lleis aplicables a la present pàgina web.
3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Els continguts d’aquesta página web, inclosos, entre altres, imatges, logotips, gràfics, animacions, textes o aplicacions informàtiques, qualsevol que sigui el seu format, llenguatge de programació i forma de representació, així
com el nom de domini www.bonfilladvocats.com són propietat de BONFILL ADVOCATS, o bé ha adquirit els corresponents drets dels seus propietaris, i estan protegits per les lleis i tractats internacionals en matèria de propietat intel·lectual i, si escau, industrial, així com per la normativa reguladora dels noms de domini.

Es permet la utilització o reproducció, total o parcial, sense ànim de lucre, dels seus continguts sempre que es faci
constar la font i s’inclogui un “link” a aquesta web, i en els casos permesos en els articles 31 a 34 de la Llei de Propietat Intel·lectual (Reial decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril). Queda prohibit l’ús de marcs (“frames”) o qualssevol altres mecanismes destinats a ocultar l’origen o font dels continguts, qualsevol ús, transformació o explotació
dels mateixos amb finalitats comercials, promocionals o contràries a la llei, moral o ordre públic, que pogués lesionar els interessos o perjudicar la imatge del Titular o de tercers legítims, que constitueixin competència deslleial o,
en general, en contra del que es disposa en aquest document.
4. TRACTAMENT I PROTECCIÓ DE DADES
BONFILL ADVOCATS garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris i
clients i el seu tractament automatitzat en compliment de la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal i la clàusula de Protecció de Dades.
BONFILL ADVOCATS, com a responsable del fitxer automatitzat, garanteix el ple compliment de la normativa de
Protecció de Dades de Caràcter Personal, i així, d’acord amb la L.O. 15/1999, el Titular de les dades queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació dels mateixos als fitxers automatitzats existents en BONFILL
ADVOCATS, i al seu tractament automatitzat, així com de les dades a les quals BONFILL ADVOCATS tingui accés
com a conseqüència de la seva navegació per les pàgines web d’Internet o de la consulta, sol·licitud o contractació de qualsevol servei o producte, per a les finalitats d’enviament de comunicacions comercials, incloses les
comunicacions comercials electròniques a l’efecte de l’article 21 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la
Informació, del manteniment de la seva relació contractual i de gestió de *BONFILL *ADVOCATS, a fi d’adequar les
nostres ofertes comercials al seu perfil particular i de realitzar, si escau, models valoratius, garantint sempre el dret
a conèixer els criteris i programes utilitzats. Els destinataris d’aquestes dades seran els serveis comercials i tècnics
del mateix.
La política de privacitat de BONFILL ADVOCATS li assegura, en tot cas, l’exercici dels drets d’accés, rectificació,
cancel·lació, informació de valoracions i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, el correu electrònic (info@bonfilladvocats.com), o en general, el mitjà de comunicació que habitualment utilitzi. En qualsevol
cas, el titular sempre podrà dirigir-se per escrit a BONFILL ADVOCATS, Responsable tractament de dades, Carrer
Roger de Llùria, 44, 6è 2ª, 08009, Barcelona.
5. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT
Els continguts d’aquesta pàgina web s’ofereixen amb una finalitat informativa i divulgativa. No constitueixen ni
substitueixen un assessorament professional, per la qual cosa el Titular s’eximeix de qualsevol responsabilitat,
directa o indirecta, que pogués derivar-se de l’ús o aplicació de la informació d’aquesta página web. En cas que
requereixi assessorament jurídic, contracti els serveis d’un advocat especialitzat de BONFILL ADVOCATS
6. JURISDICCIÓ I DRET APLICABLE
Les presents condicions generals queden subjectes a l’ordenament jurídic espanyol. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l’accés a la pàgina web, l’usuari i BONFILL ADVOCATS acorden sotmetre’s
expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial
que els pogués correspondre.
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